wat houdt het in?

De organisatie leren kennen
Nu jullie met elkaar hebben kennisgemaakt, ga je meer ontdekken
over de organisatie waar je het vraagstuk gaat uitvoeren.
Teken je organisatie

Je maakt een tekening van het gebouw en stelt de mensen die er werken vragen.
Jullie hebben hier 45-60 minuten voor.
Wat & Hoe
1. Zorg voor een groot (digitaal) vel waar iedereen aan kan werken.
2. Teken samen met je hele leerteam (of overleg wie dat doet) een plattegrond
van het gebouw/de locatie. Teken er ook alle (relevante) ruimtes in.
3. Zoek uit wat er in elke ruimte gebeurt. Hiervoor gaan jullie naar
alle ruimtes toe om de mensen die er werken vragen te stellen.
Bepaal onderling wie naar welke ruimte gaat.
Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
>> Wat is je functie?
>> Hoe gaan wij samenwerken en waar doen we dat?
>> Hoe denk je over interprofessioneel samenwerken?
>> En hoe kan ik daarin van jou leren?
4. Verwerk de reacties per ruimte op de plattegrond. Gebruik steekwoorden.
Om te weten wat belangrijk is om te noemen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:
>> Wat was er bijzonder voor jou om te horen tijdens het rondje langs de ruimtes?
>> Waar zou je meer over willen weten in het kader van je leerteam?
5. Vertel elkaar wat je te weten bent gekomen.
Reflectie
Als de plattegrond klaar is, wil de leerteambegeleider graag
weten hoe jullie het hebben ervaren. Hij/zij stelt jullie daarvoor
de volgende reflectievragen:
>> Wat levert dit jou op?
>> Welke vragen blijven over en ga jij uitzoeken?
>> Wanneer kom je hierop terug in het leerteam?

Maak en doe een speurtocht

Je maakt en doet speurtocht door het gebouw, waarbij je ook een aantal
mensen die er werken spreekt. Jullie hebben hier 60 minuten voor.
Wat & Hoe
1. Zorg dat je materialen hebt om een speurtocht uit te zetten.
Denk aan touw, papier, computer, plakband en stiften.
2. Maak een speurtocht voor jouw medeteamleden (is het leerteam groter,
dan maak je de speurtocht met z’n tweeën). Je mag zelf bedenken hoe je
teamgenoten de speurtocht moeten volgen (pijltjes, rebussen, draadjes,
foto’s, etc.). Zorg dat alle ruimtes aan bod komen en dat er minimaal twee
collega’s vertellen over hun functie en hoe zij over interprofessioneel
samenwerken denken.
3. Doe de speurtocht van een (of twee) van je medeteamleden.
Reflectie
Als de speurtocht gedaan is, wil de leerteambegeleider graag weten hoe
jullie het hebben ervaren. Hij/zij stelt jullie daarvoor de volgende reflectievragen:
>> Wat levert dit jou op?
>> Zie jij een koppeling met interprofessioneel werken?
>> Welke vragen blijven over en ga jij uitzoeken?

Laat de website zien

Je laat de website van de organisatie zien. Je hebt hier 15-30 minuten voor.
Wat & Hoe
1. Open op een digibord of computerbeeldscherm de website.
2. Presenteer de organisatie: start op de homepage en laat vervolgens de pagina zien
waarop staat wat de organisatie doet. Vertel bijvoorbeeld wat de visie/missie is, |
of de organisatie groot of klein is en met welke doelgroep de organisatie werkt.
3. Vertel ook wat je vindt van de vormgeving/lay-out, het beeldgebruik en wat
jou verder opvalt.
Reflectie
Als iedereen de website heeft gepresenteerd, wil de leerteambegeleider graag weten
hoe jullie het hebben ervaren. Hij/zij stelt jullie daarvoor de volgende reflectievragen:
>> Wat levert dit jou op?
>> Zie jij een koppeling met interprofessioneel werken?
>> Welke vragen blijven over en ga jij uitzoeken?

