
Huisartsopleider worden? 
Delen • leren • inspireren

Hoe wordt u opleider? 

Aanmelden en solliciteren
Is uw belangstelling gewekt? Zie achterkant voor 
contactgegevens.
 
De aanmelding bestaat uit: 
● kennismakingsgesprek;
● introductiecursus; 
● visitatie van uw praktijk.

De opleiding in het kort
Als aspirant-opleider volgt u eerst een introductie-
cursus van twee dagen. Daarna kunt u deel nemen aan 
de procedure die aios koppelt aan opleiders. Zodra dit 
rond is, begint de eerstejaars aios in uw praktijk en bent 
u opleider. Ter ondersteuning krijgt u scholing. Hierin 
ontwikkelt u uw competenties als opleider, bijvoorbeeld 
‘handelen als expert’ en ‘didactisch handelen’. Het gaat 
om onderwijs op maat, praktisch, maar ook academisch. 
Het curriculum is gebaseerd op het competentieprofiel 
voor opleiders huisartsgeneeskunde. 

Meer weten?

●  bel of mail Joke Breed, Telefoon: 050 363 90 79 
(aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag),  
e-mail: a.c.breed@umcg.nl.

●  kijk op de website: www.huisartsopleidinggroningen.nl
●  lees Huisarts en opleiden, een praktijkgerichte 

handleiding, diverse auteurs, zie www.prelum.nl/
product/huisarts-en-opleiden.

“Opleider zijn  

houdt je scherp.”“Door het opleiden van nieuwe huis artsen 

besef je eens te meer wat voor een 

prachtvak we hebben!” RIEN VAN HEMERT
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“Opleiden: nu de lol van het sparren met 

een jonge collega en later een goede  

dokter aan je eigen ziekbed.” MICHIEL ANDRIESSEN



Huisarts is een prachtig, veelzijdig beroep. Er staan 

dan ook genoeg aios huisartsgeneeskunde in de 

startblokken om opgeleid te worden voor de praktijk. 

Om die instroom in goede banen te leiden én een 

tekort aan huisartsen te voorkomen, zijn er meer 

huisartsopleiders nodig. Daarom doen wij een beroep 

op u, als ervaren en enthousiaste huisarts. 

Is opleider worden iets voor u? 

Waarom opleiden? 

Opleiden is een vak. Een inspirerend, leerzaam en zinvol 
vak. Dat soms ook grensverleggend of confronterend kan 
zijn. Opleiden doe je er niet zomaar even bij, maar er 
staat wel wat tegenover. 

Daarom!
Wat zijn de belangrijkste pluspunten van opleider zijn? 
● Opleiden is een stimulans om goed bij te blijven en 

kritisch naar uzelf te kijken.
● U deelt uw kennis en ervaring met de aios, maar ook 

uw zorgen om een patiënt.
● Uw werkdagen worden gevarieerder.
● U krijgt de kans zélf te leren: meer vakkennis, betere 

vaardigheden en ontwikkeling van uw didactische 
kwaliteiten.

● U ontmoet collega-opleiders en draagt bij aan de 
ontwikkeling van het huisartsenvak.

● Ook als parttimer kunt u opleider worden.
● U krijgt een vergoeding via de SBOH en accreditatie-

punten.
● Huisartsen die opleiden, zijn het meest tevreden over 

hun werk!

Zakelijk voordeel
Als opleider geniet u ook zakelijk voordeel. Zoals: 
● vergoeding: bedragen variëren, kijk op www.sboh.nl 

voor actuele bedragen; 
● accreditatie: 20 forfaitaire accreditatiepunten per jaar;
● gratis toegang tot digitale medisch-wetenschappelijke 

bronnen.

Wat doet een opleider?

Als opleider leert u eerstejaars en derdejaars aios 
huisartsgeneeskunde wat ‘huisarts zijn’ inhoudt.  
En vooral: hoe je een góede huisarts wordt. U heeft 
daarbij afwisselend de rol van leermeester, coach, 
aanspreekpunt, collega en rolmodel. De aios werkt  
drie tot vier dagen per week bij u in de praktijk.

Taken
De belangrijkste taken van een opleider zijn:
● wegwijs maken in het vak;
● coachen en begeleiden;
● organiseren;
● toetsen;
● feedback geven;
● voortgangsgesprekken voeren. 

Voorwaarden
De ideale opleider is enthousiast en vakbekwaam, 
communiceert goed en kan kennis overbrengen, wil leren 
en kan omgaan met kritiek. Daarnaast gelden landelijke 
eisen. 

Waar moet u als aspirant-opleider aan voldoen? 
● U heeft vijf jaar ervaring als praktiserend huisarts, 

waarvan één jaar in uw huidige praktijk.
● U werkt voor minimaal 50 procent als huisarts in uw 

praktijk (dus ook parttimers kunnen opleider worden).
● U heeft genoeg tijd en aandacht voor het opleiden  

van aios.
● U bent bereid te leren op didactisch gebied.
● In uw praktijk is de hele werkweek een gediplomeerd 

assistente aanwezig.
● Uw praktijk voldoet aan de technische en ruimte-eisen.
● Uw praktijk neemt deel aan praktijkaccreditatie.

“Samen opleiden: Leuk voor ons en van 

meerwaarde voor de aios; hij of zij krijgt  

2 voorbeelden!”. BERT VAN KAPEL EN JANET GIETEMA


