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Opleidingsplan schakeljaar van de opleiding huisartsgeneeskunde 
 

Aantal schakelaars Tot nu toe geen door de afdeling huisartsgeneeskunde gestelde limiet. 
Aantal gereserveerde 
aios plaatsen 

Niet van toepassing. 

Plaatsen waar het 
schakeljaar gelopen 
kan worden 

Bij voorkeur perifere (opleidings)klinieken. 

Werving/aanname 
procedure 

Er wordt door de huisartsopleiding een paar keer per jaar informatie 
gegeven over het schakeljaar. Informatie hierover en aanmelden hiervoor 
geschiedt bij mevrouw Mariecke v Bijssum, medewerker afdeling 
Huisartsgeneeskunde UMCG (m.m.van.bijssum-de.groot@umcg.nl). 
Deelname aan een schakeljaar huisartsgeneeskunde geeft geen garantie 
geselecteerd te worden voor de huisartsopleiding. Het schakeljaar geeft 
kandidaten die wel worden toegelaten tot de opleiding de ruimte voor 
individuele verdieping tijdens de opleiding. De minimale duur van de 
huisartsopleiding blijft drie jaar op basis van Europese regelgeving. 

Begeleiding De begeleiding op de stageplek is de gangbare begeleiding. Tijdens de 
stages worden daarnaast door de afdeling huisartsgeneeskunde 
bijeenkomsten georganiseerd waar de opgedane ervaring wordt 
gerelateerd aan de huisartsgeneeskunde. 

Competenties 
en Toetsing 

Tijdens het schakeljaar zal op de werkvloer vooral worden gewerkt aan en 
getoetst op vakinhoudelijk handelen (rompstage en verbredingsstage) en 
wetenschappelijke vorming (wetenschapsstage), organisatie en 
samenwerking.  
Bij de selectie voor de huisartsopleiding (na het behalen van het 
artsexamen) worden het portfolio en de beoordelingen tijdens het 
schakeljaar gelegd naast de toetsing op kennis, communicatie en 
professionaliteit (reflectievaardigheden) die deel uitmaken van de 
selectieprocedure. Ter voorbereiding op de selectiegesprekken komen de 
competenties communicatie, professionaliteit en maatschappelijk 
handelen aan bod bij de bijeenkomsten die vanuit de afdeling 
huisartsgeneeskunde worden belegd tijdens de romp- en 
verdiepingsstages.  

De semi-arts 
schakelstages: 

Als voorbereiding voor de huisartsopleiding wordt een 'rompstage' (14 
weken) op een van de volgende  curatieve  zorg –gebieden gedaan : 
spoedgeneeskunde (eerste voorkeur), interne geneeskunde, algemene 
chirurgie, gynaecologie/verloskunde en kindergeneeskunde . De 
‘verdiepingsstage’ (6 weken) wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat 
ervaring is opgedaan in alle drie de 'kleine vakken' (KNO, oogheelkunde, 
dermatologie), die voor de huisartsgeneeskunde een onmisbare basis 
vormen. Zo mogelijk wordt een geintegreerde stage over die drie 
vakgebieden georganiseerd. 
Het heeft de voorkeur om de stages in een perifere kliniek te volgen, 
aangezien de epidemiologie aldaar het meest aansluit bij die van de 
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huisartsgeneeskunde. 
Voor diegenen die twijfelen of de huisartsgeneeskunde hun voorkeur heeft 
kan een stage huisartsgeneeskunde zinvol zijn. In dta geval is echter geen 
sprake van een ‘schakeljaar huisartsgeneeskunde’. 
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Titel Wetenschapsstage 

Aandachtsgebied Klinisch Epidemiologisch Onderzoek binnen Huisartsgeneeskunde of 
Ouderengeneeskunde, maar ook binnen een ander ‘breed’ vakgebied als 
het onderzoek patiëntgericht is en voldoet aan de uitgangspunten van de 
Klinische Epidemiologie. 
Zie aanbod op https://jsmgroningen.nl/ 

Duur 20 weken 

Evaluatie & toetsing Volgens de normen van de M3 stage, zie Stage Wetenschap M3, 
Handleiding voor Studenten (Nestor). 
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