
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

             

 

 

 

 

Onderwi j sp rogramma 

Leergang 1 
hao-v ie rdaagse  

 

De Duizendpoot 
beginnende huisartsopleiders 



 
Titel cursus 

 

 

De Duizendpoot 
 

 
Doelgroep 

 
Beginnende opleiders die de startersdagen hebben gevolgd en de 
eerste aios of AMA opleiden 

 
Cursusdagen 

 

 
Jaarlijks twee dagen in juni en twee dagen in november; 

 
Contactpersoon 
 

 
Karin Verschoor; telefoonnummer 020-44.49.356 emailadres: 
c.verschoor@vumc.nl  

 
Competenties 

 

De opleider  
1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat en draagt zorg voor 

een veilig opleidingsklimaat waarbij de opleider respectvol, 
reflectief en ondersteunend is naar de aios 

1.2 bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios 
2.1 realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek door 

gerichte opleidingsactiviteiten op basis van het opleidingsplan en 
bewaakt en evalueert proces en resultaat 

2.2   begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van 
diens opleiding door de aios te ondersteunen bij het opstellen van 
diens individuele opleidingsschema en bevordert het 
eigenaarschap van de aios bij diens eigen leerproces 

2.2 beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties voor 
de voortgang door leerresultaten terug te koppelen, te beoordelen 
en de voortgang van het leerproces vast te leggen 

5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de 
eigen professie door inspirerend gedrag om te onderwijzen en te 
leren 

5.2 werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen 
beroepsmatig functioneren door het eigen handelen als opleider 
te sturen op basis van wetenschappelijke inzichten en ‘best 
practices’ 

 
Inhoud cursus 

 

Deze cursus is bedoeld als ondersteuning van hao’s die op dit moment 
bezig zijn met hun eerste jaar als opleider. Op de eerste bijeenkomst in 
juni neem je kennis van het onderwijs aan de huisartsopleiding bij het 
VUmc en de gebruikte leermiddelen. De beoordelingsprocedure voor 
aios met de daarbij behorende evaluatieformulieren wordt besproken.  
Aan hand van een opname van een eigen consult bespreken we wat we 
de aios leren over consultvoering en we gaan oefenen met bespreken 
van de consulten van de aios. Met behulp van een casus gaan we 
observatie van het lichamelijk onderzoek oefenen. Daarnaast is er 
aandacht voor de organisatie van de praktijk: hoe stuur ik de 
patiëntenstroom. 
In november zullen we doorgaan op het thema leergesprekken waarbij 
we gebruik zullen maken van een scoringslijst, de ALVU. Hiervoor neem 
je een opname van een leergesprek mee. We gaan oefenen met het 
geven van lastige feedback en het voeren van een 
beoordelingsgesprek. 
Naar analogie van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de aios 
zul je een persoonlijk ontwikkelingsplan voor jezelf opstellen: wat wil ik 
als opleider leren, hoe en wanneer? 
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Thema’s 

 

 Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de aios en de hao 

 Voortgangskwalificatie en beoordelingsprocedure 

 Leergesprek over consultvoering 

 Kenmerken van: consultbespreking, dagrapportage, consultatie 

 Werken met de video en directe observatie 

 Feedback: theorie en vooral oefenen 

 Leercondities in de eigen praktijk, knelpunten 

 
Werkwijze 

 

 

 

We werken tijdens deze leergang afwisselend in de gehele groep en in 
kleinere groepen. Wij gaan daarbij uit van jullie werkervaring op dit 
moment en oefenen zoveel mogelijk met jullie eigen casuïstiek. Ervaren 
knelpunten zullen we aan de orde laten komen. Inleiding en 
nabespreking doen we plenair maar verder oefenen we vooral in kleine 
groepen. Tijdens het tweede deel in november wordt gewerkt met eigen 
video-opnames van leergesprekken. We sluiten aan bij actuele 
leerwensen. 
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