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In	  deze	  richtlijn	  staat	  beschreven	  welke	  acties	  moeten	  worden	  ondernomen	  in	  situaties	  waarbij	  de	  
opleidingssituatie	  in	  de	  huisartspraktijk	  onder	  druk	  komt	  te	  staan	  (bij	  problemen	  betreffende	  de	  aios,	  
de	  opleider/opleidingspraktijk	  en/of	  de	  samenwerking	  tussen	  aios	  en	  opleider).	  	  

De	  bedoeling	  van	  de	  richtlijn	  is	  drieledig:	  

-‐ het	  bieden	  van	  continuïteit	  in	  het	  opleidingsproces	  van	  de	  aios	  
-‐ het	  waarborgen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  opleidingsplek	  
-‐ het	  verdelen	  van	  de	  verantwoordelijkheden/	  het	  coördineren	  van	  de	  activiteiten	  

	  

Uitgangssituatie:	  

Aan	  het	  begin	  van	  iedere	  opleidingsperiode	  (jaar	  1	  en	  jaar	  3	  van	  de	  opleiding)	  vindt	  er	  een	  koppeling	  
plaats.	  Met	  behulp	  van	  de	  koppelingssystematiek	  selecteert	  de	  Stagebeheerder	  Huisartsopleiders	  
een	  geschikte	  opleider	  voor	  de	  aios.	  In	  de	  koppelingsprocedure	  wordt	  beschreven	  hoe	  dit	  proces	  
georganiseerd	  is.	  Uiteindelijk	  bevestigen	  de	  aios	  en	  de	  opleider	  na	  deze	  procedure	  de	  koppeling,	  
Vanaf	  dat	  moment	  is	  er	  sprake	  van	  een	  match.	  	  

Na	  dit	  moment	  gaat	  onderstaande	  richtlijn	  in	  werking.	  De	  samenwerking	  tussen	  aios	  en	  opleider	  ka	  
in	  principe	  alleen	  verbroken	  worden	  als	  deze	  richtlijn	  gevolgd	  is.	  

	  
A.	  Het	  signaleren	  van	  een	  probleem	  

	  

1. Signaleren	  van	  het	  probleem	  

De	  groepsbegeleider	  ontvangt	  signalen	  over	  problemen	  m.b.t.	  de	  opleidingssituatie	  in	  de	  
opleidingspraktijk,	  via	  de	  opleider	  of	  de	  aios.	  

2. Stimuleren	  van	  de	  dialoog	  

In	  eerste	  instantie	  stimuleert	  en	  faciliteert	  de	  groepsbegeleider	  de	  dialoog	  tussen	  opleider	  en	  
aios	  (competentie	  ‘samenwerken’).	  
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3. Informeren	  teamleider	  

De	  groepsbegeleider	  informeert	  in	  deze	  fase	  de	  teamleider	  van	  het	  betreffende	  jaar	  over	  de	  
problemen	  m.b.t.	  de	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk.	  De	  teamleider	  beslist	  of	  er	  
andere	  medewerkers	  moeten	  worden	  geïnformeerd,	  bijvoorbeeld	  de	  stagebeheerder	  of	  de	  
teamleider	  van	  het	  opleidersteam.	  

4. Het	  driegesprek	  

Als	  groepsbegeleiders,	  de	  aios	  of	  de	  opleider	  de	  indruk	  hebben	  dat	  de	  situatie	  niet	  verbetert,	  
informeren	  de	  groepsbegeleiders	  hun	  teamleider	  en	  de	  stagebeheerder.	  Er	  volgt	  een	  driegesprek	  
tussen	  aios,	  opleider	  en	  groepsbegeleider(s).	  Het	  initiatief	  hiervoor	  ligt	  bij	  de	  groepsbegeleiders:	  
zij	  organiseren	  dit	  gesprek	  op	  het	  instituut.	  Doel	  van	  dit	  driegesprek	  is:	  

-‐ Ofwel:	  herstel	  van	  de	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk	  
Bij	  het	  gesprek	  kunnen	  nieuwe	  afspraken	  worden	  gemaakt	  voor	  optimalisatie	  van	  de	  
opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk.	  De	  aios	  en	  opleider	  zetten	  hun	  samenwerking	  
voort	  en	  ontkoppelen	  is	  niet	  aan	  de	  orde.	  

-‐ Ofwel:	  een	  zorgvuldige	  afwikkeling	  van	  de	  samenwerking	  
De	  groepsbegeleider	  maakt	  de	  inschatting	  in	  het	  driegesprek	  dat	  de	  opleidingssituatie	  in	  
de	  opleidingspraktijk	  niet	  hersteld	  kan	  worden.	  De	  groepsbegeleiders	  nemen	  het	  besluit	  
om	  te	  komen	  tot	  een	  ontkoppeling.	  Een	  ontkoppeling	  kan	  alleen	  door	  de	  
groepsbegeleider	  in	  een	  driegesprek	  worden	  vastgesteld.	  

5. Verslaglegging	  	  	  

De	  groepsbegeleiders	  maken,	  bij	  beide	  scenario’s,	  een	  beknopt	  verslag	  van	  het	  driegesprek	  en	  
laten	  het	  accorderen	  door	  alle	  partijen	  (dit	  gebeurt	  dus	  ook	  als	  er	  geen	  ontkoppeling	  
plaatsvindt!).	  	  

Eisen	  aan	  de	  inhoud	  van	  het	  verslag	  

Het	  is	  een	  beknopt	  verslag,	  waarin	  zowel	  het	  perspectief	  van	  opleider	  als	  dat	  van	  de	  aios	  staat	  
beschreven.	  In	  dit	  verslag	  moet	  duidelijk	  worden:	  

1. Waarom	  beiden	  de	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk	  als	  lastig	  ervaren.	  
2. Hoe	  geprobeerd	  is	  de	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk	  te	  verbeteren.	  
3. Bij	  herstel	  van	  de	  opleidingssituatie:	  welke	  afspraken	  er	  gemaakt	  worden	  om	  verdere	  

verbeteringen	  aan	  te	  brengen.	  
4. Bij	  ontkoppeling:	  concluderend	  waarom	  de	  samenwerking	  niet	  gelukt	  is	  en	  wat	  de	  

afspraken	  zijn	  over	  het	  invullen	  van	  de	  eerstvolgende	  Combel	  door	  de	  opleider	  van	  de	  	  
aios	  (tenzij	  dit	  recent	  is	  gebeurd).	  	  
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Procedure	  rond	  verslag	  

Nadat	  de	  groepsbegeleider	  het	  verslag	  heeft	  gemaakt	  volgen	  er	  twee	  korte	  ronden	  van	  
commentaar:	  

1. Aios	  en	  opleider	  geven	  feitelijke	  onjuistheden	  of	  onvolledigheden	  aan.	  Deze	  worden	  in	  
principe	  verwerkt	  in	  de	  eindversie	  van	  het	  verslag	  (behalve	  als	  de	  groepsbegeleiders	  
vinden	  dat	  de	  opmerkingen	  verder	  gaan	  dan	  feiten	  alleen,	  te	  gedetailleerd	  zijn	  etc.)	  	  

2. Aios	  en	  opleider	  mogen	  vervolgens	  allebei	  hun	  eigen	  zienswijze	  toevoegen	  (max.	  1	  A4).	  	  

De	  groepsbegeleiders	  sturen	  een	  kopie	  van	  het	  definitieve	  verslag	  inclusief	  de	  eventuele	  
zienswijze	  van	  de	  aios	  en	  opleider	  naar:	  de	  aios,	  de	  opleider,	  de	  stagebeheerder	  (archivering	  
opleidersdossier),	  de	  teamleider	  van	  het	  betreffende	  jaar	  (archivering	  aiosdossier)	  en	  het	  hoofd	  
van	  de	  opleiding.	  	  

6. Bespreking	  beoordelingscommissie	  

Bij	  een	  tweede	  ontkoppeling	  van	  een	  aios	  signaleert	  de	  stagebeheerder	  dit.	  Deze	  geeft	  dit	  door	  
aan	  de	  teamleider	  van	  het	  betreffende	  jaar.	  De	  teamleider	  bepaalt	  of	  de	  aios	  besproken	  moet	  
worden	  in	  de	  beoordelingscommissie	  en	  geeft	  dit	  door	  aan	  het	  secretariaat	  van	  de	  
beoordelingscommissie.	  	  

	  

B.	  Vervolgacties	  na	  beëindiging	  van	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk	  
	  

7. Selecteren	  en	  starten	  bij	  nieuwe	  opleider	  
	  
-‐ Groepsbegeleiders	  bespreken	  met	  de	  teamleider	  van	  het	  betreffende	  jaar	  de	  wensen	  en	  

eisen	  t.a.v.	  de	  nieuwe	  opleiders.	  	  
-‐ Groepsbegeleiders	  overleggen	  met	  de	  stagebeheerder.	  Deze	  komt	  met	  een	  voorstel	  op	  

basis	  van	  beschikbaarheid	  en	  geschiktheid.	  Groepsbegeleiders	  en	  stagebeheerder	  
selecteren	  een	  kandidaat.	  

-‐ De	  stagebeheerder	  neemt	  contact	  op	  met	  opleider.	  De	  stagebeheerder	  informeert	  de	  
aios.	  De	  aios	  organiseert	  een	  kennismakingsgesprek.	  

-‐ Als	  de	  stagebeheerder	  concludeert	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  match	  informeert	  deze	  de	  
teamleider	  van	  het	  betreffende	  jaar.	  Deze	  zorgt	  er	  voor	  dat	  er	  zorgvuldige	  inhoudelijke	  
en	  organisatorische	  overdracht	  naar	  de	  volgende	  opleider	  plaatsvindt.	  	  
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8. Vervolgacties	  met	  aios	  na	  beëindiging	  van	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk	  

Dit	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  groepsbegeleider.	  De	  groepsbegeleider	  kan	  de	  aios	  vragen	  
om	  een	  reflectieverslag	  te	  maken	  waarin	  beschreven	  staat	  waar	  voor	  de	  aios	  de	  verbeterpunten	  
liggen.	  De	  aios	  bespreekt	  dit	  met	  de	  volgende	  opleider.	  	  

9. Vervolgacties	  met	  opleider	  na	  beëindiging	  van	  opleidingssituatie	  in	  de	  opleidingspraktijk	  

De	  teamleider	  van	  het	  opleidersteam	  beslist	  in	  overleg	  met	  de	  groepsbegeleiders	  wie	  op	  welke	  
momenten	  de	  nazorg	  van	  de	  opleider	  op	  zich	  neemt.	  Dit	  kan	  één	  van	  beide	  functionarissen	  zijn,	  
afhankelijk	  van	  de	  situatie.	  

De	  contactmomenten	  vanuit	  de	  opleiding	  zijn:	  vlak	  na	  de	  ontkoppeling	  (evt.	  telefonisch)	  en	  na	  
ongeveer	  drie	  maanden.	  De	  teamleider	  van	  het	  opleidersteam	  bewaakt	  de	  contactmomenten.	  

10. Bespreking	  Voortgangscommissie	  Opleiders	  

Indien	  er	  zorgen	  zijn	  over	  de	  kwaliteit	  van	  de	  opleidingsplaats	  kan	  de	  teamleider	  van	  het	  
opleidersteam	  besluiten	  om	  de	  opleider	  op	  de	  agenda	  van	  de	  Voortgangscommisie	  Opleiders	  te	  
plaatsen.	  De	  betreffende	  opleidingsplaats/opleider	  wordt	  in	  de	  commissie	  besproken	  en	  één	  van	  
de	  commissieleden	  zal	  de	  hieruit	  voortvloeiende	  vervolgacties	  met	  de	  opleider	  oppakken.	  

De	  TO	  bespreekt	  voorafgaand	  aan	  een	  nieuwe	  opleidingsperiode	  met	  de	  groepsbegeleiders	  
welke	  opleiders	  bijzondere	  dingen	  in	  de	  opleidingssituatie	  hebben	  meegemaakt,	  waaronder	  een	  
ontkoppeling.	  


