
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

             

 

 

 

 

Onderwi j sp rogramma 

Leergang 2 
hao-v ie rdaagse  

 

Leergesprekken 
beginnende huisartsopleiders 



 
Titel cursus 

 

Leergesprekken 

 
Doelgroep 

 

 
Beginnende opleiders die leergang 1 hebben afgesloten 

 

 
Cursusdagen 

 

 
Jaarlijks twee dagen in juni en twee dagen in november; 

 
Contactpersoon 

 
Thil Tolkamp; telefoonnummer 074 – 243.01.60 emailadres: 
t.tolkamp@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 past voor de situatie geschikte gesprekstechnieken efficiënt toe, 

hanteert de verschillende rollen flexibel en passend bij de 
leersituatie en bewaakt en evalueert proces en resultaat. 

2.2 begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van 
diens opleiding. 

2.3 beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties van de  
voortgang. 

4.1 organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte 
is voor opleiden. 

5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de 
eigen professie. 

5.2 maakt het eigen persoonlijk en professioneel functioneren 
bespreekbaar en stelt verbeterpunten vast op basis van verkregen 
feedback. 

       bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie en kan het 
onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aspecten in het werk 
adequaat hanteren. 

5.3 handelt conform geldende gedrags- en omgangsregels en gaat 
integer en zorgvuldig om met eigen invloed op de aios. 

 
Inhoud cursus 

 

In deze cursus staan de eigen leervragen van de deelnemers centraal, 
uitgaande van hun ervaringen met de aios tot nu toe. Uitgangspunten 
zijn de door de hao’s ervaren ‘hobbels’ en succeservaringen bij het 
voeren van leergesprekken. 
Wat stimuleert de interactie tussen opleider en aios en wat kan de 
interactie belemmeren? Hoe maak je ruimte voor het leren van de aios? 
Hoe vind je de goede balans tussen achteroverleunen, luisteren, 
doorvragen en sturen, je eigen opvattingen als ervaren huisarts en 
opleider? 
Aan het einde van de cursus heeft iedere deelnemer het eigen 
repertoire vergroot en duidelijke aandachtspunten voor de verdere 
persoonlijke ontwikkeling. 

 
Thema’s 

 

 Plaats en functie van het leergesprek 

 Het verschil tussen verschillende doelen en soorten 
leergesprekken  

 Basisvaardigheden voor het voeren van leergesprekken, zoals 
het structureren, doorvragen en concretiseren van leervragen.  

 De balans tussen leiden en volgen 
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 Persoonlijke valkuilen 

 De Roos van Leary 

 Het effectieve gebruik van de ALVU als hulpmiddel - een door de 
HOVUmc in samenwerking met opleiders ontwikkeld instrument 
voor de analyse van eigen leergesprekken 

 Praktische tips, zoals het geanimeerd bespreken van de 
ComBeL en andere good practices 

 Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de hao 

 
Werkwijze 

 
 

Wij gaan in deze cursus uit van de begeleidingservaringen van de 
deelnemers aan de hand van door de cursisten meegenomen video’s 
van eigen leergesprekken, liefst op USB met VCL-formaat. Als het om 
een consult- of patiëntenbespreking gaat naar aanleiding van een 
consult van de aios is het handig als dit consult ook op video wordt 
meegenomen. 
We werken veel in kleine groepjes.  
Waar nodig bieden wij aanvullende theorieën aan die helpen interactie 
te analyseren en doelgericht te beïnvloeden.  
In november oefenen we ook het voeren van een leergesprek met een 
acteur aan de hand van een eigen situatie. 
We proberen in deze leergang maatwerk te leveren door goed te 
focussen op individuele leerwensen. 
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