
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

             

 

 

 

 

Onderwi j sp rogramma 

Leergang 0 
hao-v ie rdaagse  

 

Startersdagen 
beginnende huisartsopleiders 



 
Titel cursus 

 

 
Startersdagen 

 

 
Doelgroep 

 

 
Beginnende opleiders die na hun erkenning gekoppeld zijn aan 
de eerste aios of AMA 

 
Cursusdagen 

 

 
Jaarlijks twee dagen in juni en twee dagen in november; 

 
Contactpersoon 
 

    
Simone van den Hil; telefoonnummer 020044.49.352; 
emailadres: s.vandenhil@vumc.nl  

 
Competenties 

 

De opleider 
0.0 expliciteert en motiveert eigen handelen 
1.1 draagt zorg voor een veilig opleidingsklimaat en is goed 
toegankelijk voor aios bij vragen en problemen 
1.2 bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios 
2.1 realiseert gerichte opleidingsactiviteiten op basis van het 
opleidingsplan 
2.2 ondersteunt de aios bij het opstellen van diens individuele 
opleidingsschema 
3.2 stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de 
ondersteuning van de aios 
4.1 organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en 
ruimte is voor het opleiden 
5.1 toont inspirerend gedrag om te onderwijzen en te leren;  
toont plezier in het werk als opleider en als huisarts 

 
Inhoud cursus 

 

Tijdens deze dagen vindt een eerste kennismaking plaats met 
onderwerpen die bij aanvang van het opleiden aan de orde 
komen. De cursus dient als voorbereiding op de komst van de 
aios. Er wordt een begin gemaakt met het oefenen van de 
meest basale didactische vaardigheden. 

 
Thema’s 

 

 Kennismaking met hoofd opleiding 

 Organisatie in de praktijk 

 Het leerwerkplan van ieders praktijk 

 Rondleiding en kennismaken met ondersteuners 

 Themagesprek 

 Dagrapportage 

 Consultatie van de aios 

 Hoe ziet het eerste jaar eruit? Wat wordt er van jou als 
opleider verwacht? De website en Blackboard. 

 Standaardrooster 1e jaar Docentenronde; hoe feedback 
vragen, geven en ontvangen 

 Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de hao 

 Hao-mentoraat 

 Kwaliteit en voortgang van de opleider (COMO: 
commissie Ondersteuning en Monitoring Opleiders) 

 
Werkwijze 

 
 
 

Afwisselend wordt in de grote groep gewerkt 
(informatieoverdracht en groepsdiscussie) en in kleinere 
groepjes (oefenen van didactische vaardigheden). Zo komen 
theorie, praktijk telkens aan de orde en krijg je praktische tools 
voor de eerste weken. Zo komt bv de opzet van een leergesprek 
aan de orde, naast het bekijken van een video van een 
leergesprek tussen hao en aios, zodat je een idee hebt van hoe 
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het kan. Daarnaast oefen je zelf en krijg je feedback. We sluiten 
natuurlijk aan bij jullie vragen zodat je aan het eind van de 
dagen beter weet hoe verder. 
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