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 Huisartsopleiding UMCG is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. 

 Aan de hand van dit formulier bewaakt de aios zijn/haar eigen opleidingstraject, zoveel mogelijk via het e-portfolio. 

Maand Datum  Actie 

APR 6 april 2016 Landelijke huisartsgeneeskundige kennistoets (LHK) 

MEI 3 mei Kennis over vaardighedentoets (KOV) 

10 t/m 13 mei Startclass te Utrecht 

Uiterlijk 17 mei Combel opleider (1) ingevuld, gevalideerd en gesloten 

1e voortgangsgesprek met opleider heeft plaatsgevonden 

2/3 leerdoelen uitgewerkt 

Uiterlijk 31 mei Combel docenten (1) ingevuld, gevalideerd en gesloten 

1e Voortgangsgesprek met docenten 

JUN Uiterlijk 1 juni # 5 diensten en 5 KPB’s afgerond 

JUL 12 juli Inleveren PICO bij groepsdocent Wetenschap (leerlijn wetenschap) 

AUG Uiterlijk 16 augustus Combel opleider (2) ingevuld, gevalideerd en gesloten  

2e Voortgangsgesprek met opleider heeft plaatsgevonden 

2/3 leerdoelen uitgewerkt 

Uiterlijk 30 augustus Combel docenten (2) ingevuld, gevalideerd en gesloten  

2e Voortgangsgesprek met docenten 

30 augustus  Inleveren bij secretariaat: 6 opnames van consulten (ihkv APC-toets) 

SEPT Uiterlijk 1 september # 10 diensten en 10 KPB’s afgerond 

# voortgangsadviezen docenten en opleider gesloten 

Uiterlijk 27 september Mailen CAT naar secretariaat (leerlijn wetenschap) 

OKT 5 oktober Landelijke huisartsgeneeskundige kennistoets (LHK) 

NOV 15 november Analyseverslag APC toets gemaild naar gedragswetenschapper 

Uiterlijk 22 november Combel opleider (3) gesloten  

3e Voortgangsgesprek met opleider heeft plaatsgevonden 

2/3 leerdoelen uitgewerkt 

# 15 KPB’s en 15 diensten afgerond + 5 ingeplande diensten 

DEC 6 december 

 

Combel docenten (3) gesloten 

3e Voortgangsgesprek met docenten 

# Bekwaamheidsverklaring Zelfstandig dienstdoen op de HAP (consultarts) 

13 december # voortgangsadviezen docenten en opleider gesloten  

Beoordeling CAT (presentatie) 

FEB Uiterlijk 7 februari Combel opleider (4) gesloten 

4e voortgangsgesprek met opleider heeft plaats gevonden,  

leerdoelen voor jaar 2 en 3 uitgewerkt 

20 KPB’s en 20 diensten afgerond  

21 februari Combel docenten (4) gesloten  

Eindgesprek met docent  

# Verzoek om voortgangsbeslissing aan hoofd van de opleiding verstuurd 

 

# Voor aios die 15 maanden over jaar 1 doen zijn deze momenten verschoven zie hieronder. 
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 Huisartsopleiding UMCG is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. 

 

Dit overzicht is gebaseerd op het Lokaal Toetsplan Huisartsopleiding UMCG (2016) en het Protocol toetsing 

en beoordeling in de huisartsopleiding (Huisartsopleiding Nederland). De aios heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de toets regeling. Als de aios deze verantwoordelijkheid 

onvoldoende oppakt, kan dit tot uitdrukking komen in de beoordeling van de competenties organiseren, 

professionaliteit en van andere competenties die in het geding zijn. Zie ook de werkwijze e-portfolio 

Huisartsopleiding UMCG.  

Opleiding in deeltijd 

Voor aios die vanwege een deeltijdaanstelling 15 maanden over jaar 1 doen verschuiven de momenten 

waarop groepsbegeleiders en opleiders een voortgangsadvies verstrekken.  De diensten en KPB’s mogen 

bovendien verspreid worden over 15 maanden. De bekwaamheidsverklaring Consultvoering i.v.m. dienst 

op de post) wordt uiterlijk in augustus  aan het portfolio toegevoegd. Er wordt door de opleider een vijfde 

combel ingevuld (uiterlijk  23 mei 2017). De definitieve voortgangsbeslissing van het hoofd vindt uiterlijk in 

de laatste maand van de stage plaats. 

In de laatste drie maanden is er op dinsdagen geen onderwijs meer op het instituut. De groepsbegeleiders 

fungeren in deze periode als contactpersoon voor opleider en aios. 

We hanteren onderstaande data:  

Aanstellingsomvang Voortgangsadvies, 

tussentijdse 

beoordeling(1) 

Voortgangsadviezen, 

eindbeoordeling (2) 

 

Voortgangsbeslissing 

eerste huisartsstage 

100% 01-09-2016 06-12-2016 21-02-2017 

Deeltijd  15-10-2016 21-02-2017 23-05-2017 

 


