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1. Inleiding  
 
Dit document beschrijft de opleiding tot huisarts zoals die in het UMCG uitgevoerd wordt. De vorm 
en de inhoud van het opleidingsplan zijn bepaald door het kader dat vastgelegd is in: 
 

 Kaderbesluit CHVG 1 januari 2013 

 Besluit huisartsgeneeskunde 1 januari 2013  

 Beleidsregels RGS 1 januari 2013 

 Raamcurriculum 2005 

 Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts 2009 

 Landelijk Toetsplan van januari 2011 

 Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding van januari 2011 

 Lokaal Toetsplan Huisartsopleiding UMCG 2012 

 Landelijk scholingsplan 
 
 
Het Raamcurriculum bevat de operationalisering van de opleidingseisen, zoals die in de genoemde 
besluiten zijn vastgelegd. Aan deze opleidingseisen zijn het Competentieprofiel van de huisarts en de 
Eindtermen van de huisartsopleiding gekoppeld als einddoelen van de opleiding. Het Landelijk 
Toetsplan en het Protocol Toetsing en Beoordeling beschrijven het bijbehorende kader, waaraan de 
toetsing dient te voldoen.  
Voorts beschrijft het Raamcurriculum de globale inhoud van het onderwijs en geeft aan welke doelen 
op welk moment van de opleiding worden bereikt. Deze ‘tussentijdse’ doelen staan omschreven in 
het ‘Tussenprofiel jaar 1’ en het ‘Tussenprofiel jaar 2’. Op basis van dit document heeft het instituut 
voor de opleiding tot huisarts van het UMCG het navolgende opleidingsplan opgesteld. De hierin 
beschreven inrichting en uitvoering van het onderwijs vormen het kader voor het individuele 
opleidingsprogramma van de aios alsmede voor de leerwerkplannen van de opleiders en van de 
stage-inrichtingen.  
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Begrippenlijst 
 
Aios* Arts in opleiding tot specialist, te weten huisarts. 

 
Beoordelingsdossier Documenten waaruit de ontwikkeling van de aios blijkt; op 

basis van dit dossier worden beslissingen van selectieve 
aard gemaakt; het opleidingsinstituut beheert dit dossier. 
 

Beslissen Consequenties verbinden aan de beoordeling. 
 

Competenties* De kwalificatie-eisen waaraan moet zijn voldaan om als 
huisarts te kunnen worden geregistreerd. 
 

Deeltijd* Minder dan een volledige week werkzaam zijn zoals 
neergelegd in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden. 
 

Educatieve beoordeling* Een oordeel geven over het al dan niet aanpassen van een 
individueel opleidingsprogramma. 
 

Groepsbegeleider Staflid dat een vaste groep aios in het eerste jaar begeleidt. 
 

Hoofd* Hoofd van een opleidingsinstituut. 
 

Individueel opleidingsprogramma* Uitwerking van het opleidingsplan op individueel niveau dat 
aangeeft op welke wijze de competenties kunnen worden 
bereikt1. 
 

Instituutsreglement* Reglement dat de praktische gang van zaken tussen het 
opleidingsinstituut en de aios, opleiders, stageopleiders en 
de opleidings- en stage-inrichtingen regelt. 
 

Leerwerkplan* 

 
Plan dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en 
theoretisch gedeelte van de opleiding in de praktijk van de 
opleider, de opleidingsinrichting of stage-inrichting, met 
inachtneming van het opleidingsplan 
 

Mentor Staflid dat een vaste groep aios in het derde jaar begeleidt. 
 

Modulebegeleider Staflid dat het onderwijs horend bij een stage begeleidt  of 
een differentiatiemodule begeleidt. 
 

Ontwikkelingsdossier Documenten waaruit de ontwikkeling van een aios blijkt; op 
basis van dit dossier worden leerdoelen bepaald; de aios 
beheert dit dossier. 
 

                                                        
1  Leerdoelen en planning worden bijgesteld door de aios. 
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Opleider* Huisarts werkzaam in de huisartspraktijk en door de RGS 

erkend voor de praktijkopleiding van aios. 
 

Opleidingsinstituut* Instituut dat ten behoeve van de opleiding tot huisarts door 
RGS erkend is. 

 
Selectieve beoordeling* 

 
Een oordeel geven over het al dan niet voortzetten van de 
opleiding. 

  
Stageopleider* Degene die een stage in een stage-inrichting als onderdeel 

van de opleiding buiten de huisartspraktijk verzorgt en door 
de RGS is erkend voor de praktijkopleiding van aios. 
 

ComBel Lijst met competenties afgeleid van het Competentieprofiel 
van de huisarts, waarop de ontwikkeling van de aios wordt 
beschreven en waarvan een versie voor de opleider, de 
groepsbegeleider, modulebegeleider en mentor bestaat. 
 

Toetsing* Vaststellen of en in welke mate aan de leerdoelen is 
voldaan. 
 

Tussenprofiel Beschrijving van de competenties die de aios aan het einde 
van het eerste cq tweede jaar dient te beheersen. 
 

Voltijds* Een volledige week werkzaam zijn zoals neergelegd in de 
betreffende regeling arbeidsvoorwaarden. 
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2. Onderwijskundige uitgangspunten 
 

Onderwijskundige visie   
 
Iedere opleiding volgt een cyclus, namelijk die van Doel, Middel en Toets. De doelen voor de 
huisartsopleiding zijn vastgelegd in het Competentieprofiel van de huisarts en de Eindtermen 
huisartsopleiding. De middelen, opleidingsperioden in de huisartspraktijk, stages en cursorisch 
onderwijs, zoals deze worden ingezet door het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde van het 
UMCG, worden in dit document beschreven. De toetsing vindt plaats conform het Landelijk protocol 
Toetsing en Beoordeling en het Landelijk Toetsplan, zoals vastgesteld door het College 
Geneeskundige Specialismen en Huisartsopleiding Nederland en het Lokaal Toetsplan 
Huisartsopleiding UMCG 2012. 
De huisartsopleiding heeft een duaal karakter: zij bestaat uit ‘werken’ en ‘leren’. Deze beide 
elementen staan tijdens de opleiding steeds in wisselwerking met elkaar en zijn op elkaar afgestemd. 
Centraal staat de aios geplaatst in de opleidingspraktijk, waar het werken ten dienste van het leren 
komt ( ‘context’-leren). De opgedane werkervaringen worden gevolgd door kritische reflectie op deze 
ervaringen en daarop aansluitend verzamelt de aios ontbrekende kennis en vaardigheden en maakt 
zich noodzakelijk professioneel gedrag eigen.  
De opleiders en de stafleden ondersteunen de ontwikkeling van het vermogen van de aios om in 
wisselende situaties vorm en inhoud te geven aan het huisartsgeneeskundig handelen c.q. het 
hulpverleningsproces. Daarbij zal de huisartsopleider ook een belangrijke voorbeeldfunctie voor de 
aios hebben. 
Met bovenstaande wordt benadrukt dat de opleiding gericht is op de ontwikkeling en verdieping van 
brede, huisartsgeneeskundige competenties. Onder competentie wordt verstaan een geheel van 
kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten dat in het beroepsmatig handelen op 
geïntegreerde wijze wordt toegepast. De opleiding van de aios is gestoeld op een doorlopende 
ontwikkeling in de zeven competentiegebieden waaruit het huisartsen-vak is opgebouwd (de 
zogenaamde ‘Can Meds’): vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerken, 
organiseren, wetenschap en onderwijs, maatschappelijk handelen en professionaliteit. 
 
 

Opleider, stageopleider en praktijk 
 
Al vanaf de start kan de aios alle facetten van de huisartsgeneeskunde tegenkomen. De opleider, cq 
de stageopleider draagt er zorg voor dat de werkervaringen van de aios bijdragen aan diens 
competentieontwikkeling. Daartoe observeert hij de aios bij diens werk, voert leergesprekken, geeft 
feedback en stimuleert de reflectie van de aios. Voor de competentie Vakinhoudelijk handelen is de 
opleider de eerst verantwoordelijke docent: in de opleidingspraktijk maakt de aios zich de 
noodzakelijke bekwaamheid eigen. Daarnaast zal de opleider de aios helpen tijdens de praktijkstages 
ook de andere competenties verder te ontwikkelen. 
Samen met de aios stelt de opleider de leerbehoefte vast en helpt de aios bij het formuleren van een 
individueel opleidingsprogramma. Hij volgt de voortgang van het leerproces en beoordeelt de 
competentieontwikkeling van de aios. Op deze wijze neemt de opleider een centrale rol in bij de 
opleiding van de aios. 
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Opleidingsinstituut en cursorisch onderwijs 
 
Het opleidingsinstituut biedt cursorisch onderwijs. Dit onderwijs vindt grotendeels plaats in kleine 
groepen. Dergelijke groepen lenen zich goed voor het uitwisselen van en reflecteren op ervaringen 
en voor het geven van feedback aan elkaar. Zo worden aios zich bewust van hun individuele 
bekwaamheden en leren zij deze verder te ontwikkelen. 
Het cursorisch onderwijs richt zich op het versterken van de bekwaamheden die voor het werken-
leren in de praktijk dan wel het functioneren als huisarts noodzakelijk worden geacht. Het terrein van 
de huisartsgeneeskunde is echter zo uitgebreid, dat het instituutsonderwijs nooit het volledige 
gebied kan bestrijken. De vakinhoudelijke onderwerpen die binnen het kader van het 
instituutsonderwijs worden behandeld, zullen dan ook vooral een voorbeeldfunctie hebben in het 
leerproces van de aios in de (opleidings-)praktijk. De aios leren daarbij ook hoe zij tijdens de latere 
beroepsuitoefening de eigen bekwaamheid verder kunnen ontwikkelen. Het instituutsonderwijs zal 
steeds werkervaring en competentieontwikkeling met elkaar verbinden.. De onderwijsactiviteiten 
richten zich vooral op: 

- ondersteuning en stimulering van zelfstudie en leren in de praktijk; 
- kennisoverdracht; onderling en (met name in de eerste periode) door de docenten 
- reflectie op eigen handelen; 
- toetsing. 

 
 

Leren en onderwijsactiviteiten 
 
Van de verschillende onderwijsactiviteiten, zoals zelfstudie, leergesprekken met de opleider en 
groepsonderwijs, lijkt met name zelfstudie een grote invloed op de leerresultaten te hebben. Dit 
betekent dat enerzijds opleidingsinstituut en opleider c.q. stageopleider voldoende gelegenheid 
daarvoor moeten bieden en anderzijds de aios de verantwoordelijkheid heeft van de gelegenheid tot 
zelfstudie gebruik te maken. Tijdens het werk in de opleidingspraktijk zal dan ook regelmatig tijd 
vrijgemaakt moeten worden voor het opzoeken van relevante literatuurgegevens die bijdragen tot 
het oplossen van de problemen die de aios ontmoet. 
Een deel van het cursorisch onderwijs heeft de vorm van ‘opdrachtgestuurd onderwijs’. Aan de hand 
van een bepaald thema krijgt de aios opdrachten die enerzijds aanzetten tot reflectie over de eigen 
competentie met betrekking tot het thema en anderzijds de aios aanzetten om in de 
opleidingspraktijk gerichte activiteiten uit te voeren met betrekking tot een bepaald thema, of een 
bepaalde categorie patiënten. Daarbij treedt de opleider op als coach en brengt de aios verslag van 
deze activiteiten uit aan collega’s en betrokken stafleden. 
 

Samenwerking opleidingsinstituut met opleiders en stageopleiders 
 
Het opleidingsinstituut onderhoudt mondeling –onder andere tijdens de bijeenkomsten voor 
opleiders - en  schriftelijk contact met de opleiders en stageopleiders aangaande het functioneren 
van de aios in de praktijk en tijdens de stage. Op deze wijze kan het opleidingsinstituut de 
ontwikkeling van de aios bijhouden en vastleggen. Daarnaast is een belangrijk deel van de 
onderwijsinspanning van het opleidingsinstituut gericht op de professionele/didactische ontwikkeling 
van opleiders c.q. stageopleiders door het aanbieden van een didactisch scholingsprogramma. Door 
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de deelname aan dit cursorisch onderwijs kan de opleider zijn (didactische) competenties verder 
ontwikkelen. Een en ander is beschreven  in het document Opleiderscurriculum. 
Het opleidingsinstituut onderhoudt eveneens contacten met de stage-inrichtingen, enerzijds om 
optimaal geïnformeerd te blijven over de betreffende stageprofielen en anderzijds om de 
stageopleiders te ondersteunen bij het realiseren van de opleidingsdoelen per stage. De verbinding 
van het opleidingsinstituut met de opleidingspraktijken en de stage-inrichtingen is het leerwerkplan. 
Dit leerwerkplan van het nieuwe competentiegerichte opleidingscurriculum is in ontwikkeling en zal 
toegevoegd worden aan dit opleidingsplan na voltooiing ervan. 
 

Opbouw curriculum 
 
Het curriculum van de huisartsopleiding is zodanig opgebouwd dat de aios optimaal in staat gesteld 
wordt de vereiste huisartsgeneeskundige competenties te verwerven in de context waar hij ze 
nadien moet toepassen: de huisartspraktijk. Er is in het onderwijs sprake van een opklimmende 
moeilijkheidsgraad in de zin van opbouw van eenvoudige naar complexe klachten en situaties. 
De opleiding is in een aantal perioden verdeeld; twee opleidingsperioden in verschillende 
huisartspraktijken, één periode in het ziekenhuis en een periode waarin de aios werkervaring kan 
opdoen in voor de huisartsgeneeskunde relevante gebieden. 
In de opleidingsperiodes in de huisartspraktijk kan de aios kennismaken met verschillende 
rolmodellen van huisartsen en met verschillende wijzen van praktijkvoeren. Dit aanbod helpt de aios 
die wijze van beroepsuitoefening te kiezen, die het beste bij hem past.  
De stagemogelijkheden buiten de huisartspraktijk bieden de aios ondermeer de gelegenheid om 
lacunes in de klinische bekwaamheid aan te vullen en zich te bekwamen in de samenwerking met 
andere disciplines.  
Tot slot is in het laatste jaar van de opleiding een differentiatiemodule opgenomen, die de aios naar 
eigen voorkeur invult binnen de mogelijkheden die het instituut biedt, tijdens de tweede 
opleidingsperiode in de huisartspraktijk. Aldus raakt de aios vertrouwd met de mogelijkheden van 
differentiatie binnen de latere beroepsuitoefening. 
 

Toetsing 
 
Er bestaat geen sterker sturend mechanisme in het onderwijs dan toetsen en beoordelen. Echter 
toetsen of iemand een competente huisarts is, biedt een complexe uitdaging. 
De competentieontwikkeling van de aios laat zich niet met één toetsinstrument in kaart brengen. Het 
gebruik van verschillende toetsinstrumenten naast elkaar is noodzakelijk teneinde een correct beeld 
van deze competentieontwikkeling te krijgen. De toegepaste instrumenten richten zich onder meer 
op (de toepassing van) kennis, het uitvoeren van vaardigheden en in het bijzonder op consultvoering. 
Daarnaast worden de vorderingen van de aios op de zeven competentiegebieden periodiek 
besproken met de opleider, de stageopleider, de groepsbegeleider, de modulebegeleider of de 
mentor, aan de hand van de ingevulde Competentie Beoordelingslijst (de ComBel). 
De nadruk bij de toetsing ligt vaak op educatief toetsen om de competentieontwikkeling van de aios 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Tegen het einde van ieder opleidingsjaar vindt een selectieve 
toetsing plaats. Voor een beschrijving van het toetsprogramma wordt verwezen naar het landelijke 
protocol Toetsing en Beoordeling, het Landelijk Toetsplan en het Lokaal Toetsplan Huisartsopleiding 
UMCG. 
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3. Het Curriculum 

Regelgeving 
De duur van de onderdelen en de mogelijkheid voor een differentiatie zijn vastgelegd in het 
Kaderbesluit CHVG en het Besluit huisartsgeneeskunde van 1 januari 2013. Artikel B.1, lid 1 van het 
Besluit huisartsgeneeskunde beschrijft de onderdelen van de opleiding: 
 
De aios volgt opleidingsperioden in een huisartspraktijk gedurende in totaal 21 maanden tot 30 
maanden. 
De aios volgt stages gedurende in totaal zes tot 15 maanden, waaronder (a) een klinische stage van 
tenminste zes maanden en; daarnaast kan (b) een keuze worden gemaakt uit onderstaande stages:  
- Chronische complexe problematiek 
- Psychiatrische problematiek. 
 
De aios kan een of meer keuzemodules volgen gedurende in totaal ten hoogste zes maanden met 
inachtneming van het hierboven onder a en b bepaalde. 
 
Daarbij dient de onderstaande regelgeving in acht te worden genomen. 
Richtlijn 93/16/EEG bepaalt in artikel 31, lid c dat de (tenminste driejarige) opleiding dient te bestaan 
uit een periode van tenminste zes maanden in een erkend opleidingsziekenhuis en van eveneens 
tenminste zes maanden in een erkende huisartsopleidingspraktijk. Voorts is het volgende bepaald: 
“Onverminderd deze minimumperioden mag de praktische opleiding evenwel ten hoogste zes 
maanden worden vervangen door een opleiding in andere instellingen of organisaties voor 
gezondheidszorg die relevant zijn voor de huisartsgeneeskunde.” 
 
Dit betekent dat naast de opleidingsperiode(n) in de huisartspraktijk en de stage(s) in een ziekenhuis 
maximaal zes maanden mogen worden besteed aan stages bij andere instellingen dan een 
huisartspraktijk of (algemeen) ziekenhuis, zoals een verpleeghuis of een GGZ-instelling. Langere 
stages zijn uitsluitend mogelijk indien deze in de huisartspraktijk of in een ziekenhuis plaatsvinden.  
 
 

Structuur van het UMCG curriculum 
  
In beginsel start de aios met een opleidingsperiode in de huisartspraktijk. In de hierop volgende 
periode stelt de aios samen met de betrokken stafleden een stagepakket samen dat een optimaal 
perspectief biedt voor de verdere ontwikkeling van zijn bekwaamheid. Als regel volgt de aios de 
verplichte klinische stage en daarnaast één of meer van de volgende stages: een stage Chronische 
complexe problematiek en/of een stage Psychiatrische problematiek en/of een keuze stage. De 
volgorde van deze stages wordt bepaald door de logistieke mogelijkheden.  
De opleiding wordt afgesloten met een opleidingsperiode in de huisartspraktijk van bij voorkeur 12 
maanden. In deze periode maakt de aios een keuze uit de door het instituut aangeboden modules 
die gelegenheid geven tot verdieping van specifieke competenties op geleide van de voorkeur van de 
aios. Deze differentiatiemodules worden geïntegreerd met de tweede opleidingsperiode in de 
huisartspraktijk uitgevoerd, dat wil zeggen de aios werkt in de huisartspraktijk en besteedt daarnaast 
een aantal dag(del)en, periodiek of als blokken, aan de differentiatiemodule.  
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Voorbeeld van een                 Standaard 
programma 
 

 
Nominaal* 

 
1e 
opleidingsperiode 
in de 
huisartspraktijk 
 

 
Huisartspraktijk 
 

 
12 -15 mnd 
 

 
 
stages in een 
stage-inrichting 

ziekenhuis  
6 mnd 

 
 
12 mnd. chronische complexe problematiek  

2 - 4 mnd 
psychiatrische problematiek  
2 - 4 mnd 
keuzestages 
3 wk – 4 mnd 

 
2e 
opleidingsperiode 
in de 
huisartspraktijk 
 

 
Huisartspraktijk en  
geïntegreerde differentiatiemodule 

 
9 - 15 mnd 

 
*Ter toelichting: 
Het eerste jaar kent twee startmomenten, namelijk maart en september. Het tweede en derde jaar 
kennen  4 startmomenten per jaar, namelijk maart, juni , september, december.   
Om de ontwikkeling van een aios goed te kunnen beoordelen vinden wij dat elke aios minimaal 52 
weken voltijds (of een equivalent daarvan in deeltijd) opleidingsperiode moet hebben gedaan 
gedurende het eerste opleidingsjaar. De overgang van jaar 1 naar jaar 2 volgt op het eerstvolgende 
startmoment. Indien dit leidt tot een overschot aan weken, wordt dit verrekend met het derde jaar. 
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat daarmee de laatste opleidingsperiode verdeeld is over 
minder dan 52 weken. In dat geval zal uiterlijk drie maanden voor het eind van de opleiding 
verlenging worden aangevraagd. 
De klinische stage in het tweede jaar kan gevolgd worden in 100% of 70%, mits uitvoerbaar op de 
stageplek. Bij 70% volgt een verlenging van de klinische stage met 13 weken. De GGZ en VPH stage 
kunnen gevolgd worden in 100% of 85%.  
Voor aios die 1 dag in de week vrij willen zijn geldt een deeltijdpercentage van 85%. 
 
De huisartsopleiding UMCG heeft medio 2012 besloten om het onderwijs aan de aiossen te 
herschikken met als doelen het creëren van meer samenhang in het onderwijs door de drie 
opleidingsjaren heen en het duidelijker neerzetten van het leren in de praktijk als vertrekpunt en het 
zoeken van de verbinding met het instituutsonderwijs. Hiertoe wordt het onderwijs vooralsnog 
gerangschikt in competentiegerichte leerlijnen.  
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De landelijke ontwikkeling zoals beschreven in het nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde, Landelijke 
Scholingsplan wordt gevolgd en dient als uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling en implementatie 
van het aios-curriculum. De leerlijnen zullen worden vertaald in kenmerkende beroepsactiviteiten die 
worden beschreven door de landelijk gekozen thema’s. Zowel het cursorisch onderwijs als het 
onderwijs in de praktijk zullen uitgaan van de kenmerkende beroepsactiviteiten. Doordat ‘leren in de 
context’ door de kritische beroepsactiviteiten wordt geoperationaliseerd, zal de transfer van het 
geleerde naar de praktijk zo maximaal mogelijk zijn. 

 

Beschrijvingen per onderdeel  
 
Onderstaande beschrijvingen geven het doel, de duur, de plaats en de globale inhoud per periode 
van de huisartsopleiding aan. Daarnaast wordt het aantal dagen cursorisch onderwijs van de 
verschillende perioden aangegeven. 
 

Cursorisch onderwijs 
De aios volgen in groepen het instituutsonderwijs. 
In jaar 1 wordt  de groep als regel begeleid door twee stafleden, doorgaans een huisarts en een 
gedragswetenschapper. Naast het begeleiden van de aios, individueel en als groep, verzorgt dit duo 
ook voor een belangrijk deel het cursorisch onderwijs. In jaar drie zijn de groepen kleiner (6 tot 8 
aios) en worden begeleid door één vaste begeleider, meestal een huisarts, aangevuld door 
gastdocenten. Voor onderdelen van het onderwijs worden groepen samengevoegd.  
Het instituutsonderwijs vindt merendeels plaats op een vaste dag in de week op het instituut; de 
opleiding vangt aan met een meerdaagse introductiecursus aan het begin van jaar 1. 
De in de paragraaf Onderwijskundige uitgangspunten beschreven visie wordt in praktijk gebracht 
door met behulp van opdrachten steeds een verbinding te leggen tussen opleidingspraktijk en 
instituutsonderwijs.  
 
Cursorisch praktijkmanagementonderwijs wordt deels uitgevoerd in drie hele dagen, waarvan de 
eerste tijdens de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk plaatsvindt en de volgende twee 
tijdens de tweede opleidingsperiode (en deels gekoppeld aan ander instituutsonderwijs). 
 
Cursorisch onderwijs in het competentiegebied ‘maatschappelijk handelen’ vindt voor een groot deel 
plaats op de middagen na de twee maal per jaar afgenomen LHK toets. Deze voor alle aios verplichte 
onderwijsmiddagen worden door de curriculumcommissie  van de aios (ROVAH)  in samenwerking 
met een staflid georganiseerd aan de hand van een actueel thema. 
 
Cursorisch onderwijs in wetenschap is een leerlijn die ingebed is over de jaren 1, 2 en 3. Het 
onderwijs bouwt op van simpel naar complex. Het toetsten van deze leerlijn vindt plaats door de 
CAT, die door alle aios in alle jaren gemaakt wordt. Verder zijn er een aantal andere 
toetsinstrumenten beschreven die plaatsvinden in de differentiatie modules.  
De regelgeving rondom de CAT staat beschreven in het Lokaal Toetsprotocol.  
  
Cursorisch onderwijs in communicatie is momenteel in ontwikkeling. Het huidige communicatie 
onderwijs sloot te weinig aan aan het niveau van de aios bij aanvang van de opleiding wat het 
opnieuw evalueren en aanpassen van het communicatie onderwijs noodzakelijk maakt. Het landelijk 
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ontwikkelde APC curriculum wordt hierin gevolgd en dient als uitgangspunt voor het communicatie 
onderwijs.  
 
Summerschool: 
In de zomerperiode, wanneer veel aios afwezig zijn i.v.m. vakantie loopt het cursorisch onderwijs 
voor de wel aanwezige aios door in plenaire ‘summerschool’ dagen. Deze dagen worden ingevuld en 
georganiseerd door de aios die wel aanwezig zijn, en voorbereid in overleg met de 
groepsbegeleiders. 
 

Deelname aan Diensten  
Deelname aan diensten binnen de huisartsenzorg is een verplicht onderdeel van het curriculum van 
de huisartsopleiding tijdens de opleidingsperiodes in de huisartsenpraktijk. Het instituut heeft in 
overleg met de regionale huisartsopleiders vereniging en de vier dienstenstructuren in het noorden 
werkafspraken gemaakt die uitvoering van dit beleid mogelijk maken. 
De dienstenstructuren verzorgen tweemaal per jaar een introductie op de huisartsenpost voor de 
aios die in hun gebied dienst komen doen.  
Het instituut verzorgt voor alle eerstejaarsgroepen aios een training BasicLifeSupport en omgaan met 
de AED (Automatische Externe Defibrillator). De aios ontvangen bij aanvang van de opleiding de 
Leidraad Diensten’. Hierin bevinden zich de instrumenten en de regelgeving die nodig zijn voor het 
monitoren van het leertraject van de aios aangaande het dienstdoen.  
 
De eisen rond het aantal diensten waaraan een aios dient deel te nemen gedurende de verschillende 
opleidingsjaren zijn nader gespecificeerd in het Lokaal Toetsplan. 
 

Eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk 
Doel:   Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’ op een  
   niveau zoals is beschreven in het ‘ Tussenprofiel jaar 1’ 
Duur:   12 - 15 maanden. 
Plaats:    Huisartspraktijk onder begeleiding van een huisartsopleider. 
Cursorisch Onderwijs:  40 - 50 dagen. 
 
Globale inhoud 
In de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk leert de aios het dagelijks werk van de huisarts 
uit te voeren. De aios raakt vertrouwd met het werkterrein en de werkwijze van de huisarts. 
Epidemiologie en consultvoering staan hierbij centraal. Een deel van de onderwijsinspanning is 
gericht op het leren hanteren van (onderdelen van) consultvoering zoals vraagverheldering, 
formuleren en toetsen van een werkdiagnose en het opstellen van een plan van aanpak. Parallel 
hieraan maakt de aios zich de principes van besliskunde eigen.  
Ook de ondersteuning van het huisartsgeneeskundig handelen krijgt aandacht, met name het gebruik 
van het elektronisch Huisarts Informatie Systeem en de samenwerking met de praktijkmedewerkers. 
Aan het einde van deze periode is de aios in staat de huisartspraktijk zelfstandig waar te nemen.  
In deze periode komen onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:  

 Top-10 huisartsgeneeskundige problemen (bijv. luchtweginfecties, klachten van het 
bewegingsapparaat). 

 Farmacotherapie: kiezen, voorschrijven, vervolgen en stoppen van therapie. 
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 Spoedeisende problemen in de huisartspraktijk (o.a. pijn op de borst, bewusteloosheid). 

 Diagnostiek en therapie van korte episode problemen (bijv. otitis media, urineweginfecties). 

 Diagnostiek en therapie van problemen die meerdere contacten binnen een episode met zich 
meebrengen (o.a. prikkelbaar darmsyndroom, spanningshoofdpijn). 

 Omgaan met overbezorgde patiënten. 

 Intake van diagnostisch moeilijk interpreteerbare klachten (bijv. moeheid). 

 Debuut van de veel voorkomende chronische ziekten in de huisartspraktijk (o.a. diabetes 
mellitus, astma/ COPD). 

 

Stages  
Als regel volgt de aios de verplichte klinische stage en daarnaast een of meer van de volgende stages. 
De aios volgt een stage van 6 maanden in een ziekenhuis en/of een stage van 2 - 4 maanden in een 
instelling voor chronische zorg en/of een stage van 2 - 4 maanden in een instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg en/of in een andere instelling ten behoeve van een keuzestage. Het doel van de 
klinische stage is in beginsel het verwerven van bekwaamheid op het gebied van de acute 
geneeskunde; de specialismen waar de stage gevolgd kan worden zijn: interne geneeskunde, 
heelkunde, kindergeneeskunde, gynaecologie/obstetrie. 
De keuze stage richt zich op verbreding van de individuele competentie.  
De volgorde waarin deze stages gevolgd worden, wordt bepaald door de logistieke mogelijkheden.  
 
Cursorisch onderwijs 
De samenstelling van de groep wordt bepaald door de stage die de aios volgt; alle aios van een groep 
volgen een gelijksoortige stage. Na het afsluiten van een stage wordt bij de aanvang van de volgende 
stage weer een nieuwe groep gevormd. Deze groepen worden als regel begeleid door een of twee 
stafleden.  
In alle stages wordt gewerkt met competentiegerichte onderwijsprogramma’s, waarbij naast de 
vaste modulebegeleider eventuele experts als consulent worden ingezet. 
 

Klinische stage 
Doel:   Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’ op een  
   niveau zoals is beschreven in het ‘ Tussenprofiel jaar 2’. 
Duur:   6 maanden 
Plaats:    Ziekenhuis 
Cursorisch onderwijs: 20 - 25 dagen, waarvan 10 gebundeld in de landelijke STARtclass. 
 
Globale inhoud 
Verbreding van klinische competenties op het gebied van ziektebeelden die in de huisartspraktijk 
minder geclusterd voorkomen, onder andere op het gebied van spoedgevallen. 
Diagnostiek en behandeling van de naar de tweede lijn verwezen problemen. Daarbij zal aandacht 
worden geschonken aan de verschillen tussen eerste en tweede lijn en de communicatie tussen deze 
beide.  
De klinische stage begint met een tweeweekse landelijke “star(t)class. Deze scholing moet met een 
voldoende op de toets zijn afgesloten, alvorens op de stageplaats te kunnen beginnen. 
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Chronische complexe problematiek 
Doelen:   Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’ op een niveau zoals is  
   beschreven in het ‘ Tussenprofiel jaar 2’. 
Duur:   2 - 4 maanden 
Plaats:   Instelling voor chronisch zieken of complexe problematiek. 
Cursorisch onderwijs: 8 - 16 dagen. 
 
Globale inhoud  
Verbreding van klinische competenties op het gebied van chronisch complexe aandoeningen die in 
de huisartspraktijk minder geclusterd voorkomen, maar wel relevant voor de huisarts zijn. Aandacht 
voor het leren opvangen van de gevolgen van een chronische ziekte en de samenwerking tussen 
huisarts en intramurale instelling. 
 

Psychiatrische problematiek 
Doelen:   Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’ op een niveau zoals is  
   beschreven in het ‘ Tussenprofiel jaar 2’. 
Duur:   2 - 4 maanden 
Plaats:    Instelling voor psychiatrische ziekten of psychosociale problematiek. 
Cursorisch onderwijs:  8 – 16 dagen. 
 
Globale inhoud 
Verbreding van klinische competenties op het gebied van veel voorkomende psychosociale 
problematiek en psychiatrische problematiek, die in de huisartspraktijk minder geclusterd voorkomt. 
Diagnostiek en behandeling zoals die door de huisarts kan worden toegepast. 
 

Keuzestages  
Doelen:   Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’ op een niveau zoals is  
   beschreven in het ‘ Tussenprofiel jaar 2’. 
Duur:   3 wk – 4 mnd 
Plaats:   Ziekenhuis of andere instelling 
Cursorisch onderwijs:  Individuele opdrachten en begeleiding. 
 
Globale inhoud 
Deze stage(s) is gericht op individuele competentieverbetering o.b.v. gebleken lacunes of eigen 
interesse. Het richtsnoer bij het maken van keuzen is, dat de beoogde competenties beperkt leerbaar 
en/of toepasbaar zijn binnen de eigen opleidingspraktijk in de 2e opleidingsperiode en dat het 
aanleren van de betreffende kennis en vaardigheden een aparte stage vereist. 
Voorbeelden zijn: 
- dermatologie 
- keel-, neus-, oorheelkunde 
- oogheelkunde 
- actieve verloskunde 
De stage actieve verloskunde wordt aangeboden in samenwerking met de huisartsopleiding in Leiden 
en heeft als doel de bekwaamheid om bevallingen te begeleiden en pre- en postnatale zorg te 
verlenen. De duur is 3 maanden en de setting is deels klinisch en deels in de eerste lijn. Er zijn 12 
dagen cursorisch onderwijs, deels in Groningen en deels in Leiden. 
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Tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk  
Doel:   Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’.  
Duur:   9 - 15 maanden.  
Plaats:   Huisartspraktijk. 
Cursorisch onderwijs: 36 - 60 dagen. 
 
Globale inhoud 
De tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk is het afsluitende deel van de huisartsopleiding. 
Dat betekent dat aan het eind van deze periode de aios geacht wordt zelfstandig aan het werk te 
kunnen gaan. Dat betekent ook dat dit de laatste fase is waarin de aios - in ieder geval binnen de 
context van de opleiding - eventuele lacunes kan bijwerken. 
In deze periode is er veel aandacht voor het individuele leerproces, dat wil zeggen de manier waarop 
de aios vanuit het dagelijkse werk tot leeractiviteiten komt. Dit komt onder andere tot uiting in het 
IOP, waarin de aios beschrijft wat en hoe de komende tijd geleerd wordt, maar ook tijdens het 
reflectieonderwijs.  
De volgende thema’s worden in jaar 3 behandeld: 
- Het begeleiden van patiënten met chronische ziekten: zowel qua disease management als 

gesprekstechnisch. 
- Palliatieve zorg. 
- Reflectieonderwijs: De aios volgen in de eigen groep, onder begeleiding van hetzij de eigen 

groepsbegeleider (indien deze de noodzakelijke aanvullende competenties beheerst) dan wel 
een NHG gecertificeerde supervisor of docent met vergelijkbare kwalificaties 12 zittingen van 
twee uur. 

 

Differentiatiemodules geïntegreerd in de tweede leerwerkperiode in de huisartspraktijk 
 
Doelen:   Afhankelijk van keuze aios. 
Duur:   0 - 3 maanden. 
Plaats:   Huisartspraktijk. 
Cursorisch Onderwijs: 0 - 12 dagen. 
 
Verplichte karakter van de differentiatiemodule 
Het volgen van een differentiatiemodule tijdens de tweede huisartsstage is een optie voor iedere 
aios zonder voortgangsproblemen 
 
Globale inhoud 
Reeds na 18 maanden opleiding dient de aios zijn keuze voor een differentiatie kenbaar gemaakt te 
hebben. De keuze vrijheid van de aios wordt beperkt door de logistieke mogelijkheden van het 
instituut. Dit betekent, dat de aios naast een eerste ook een tweede keuze dient op te geven, daar 
mogelijk niet alle eerste keuzen gehonoreerd kunnen worden.  
De aios dient uit de volgende modules een keuze te maken: 
- Medisch onderwijs. 
- Wetenschappelijk onderzoek. 
- Beleid en beheer 
- Plattelandspraktijk. 
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- Psychologie in de huisartspraktijk. 
- Ouderengeneeskunde  
 
De modules bestaan ten dele uit cursorisch onderwijs en ten dele uit korte stages varierend van een 
dagdeel tot enkele dagen. Op deze wijze komt de continuiteit van zorg in de huisartspraktijk die 
beoogd wordt in deze tweede opleidingsperiode zo min mogelijk in het gedrang en maakt de aios 
kennis met de mogelijkheid om naast de huisartspraktijk tijd te besteden aan een differentiatie zoals 
tijdens de latere beroepsuitoefening ook mogelijk is in de vorm van een NHG kaderopleiding. 
 
Werkvorm 
De aios krijgen in kleine groepen begeleiding van een expertdocent. 

 


