
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

             

 

 

 

 

Onderwi j sp rogramma 

Leergang 3 
hao-v ie rdaagse  

 

Verschillen 
gevorderde huisartsopleiders 



 
Titel cursus 
 

 
Expeditieleider 

 
 
Doelgroep 
 

 
Gevorderde opleiders die leergang 1 en 2 hebben afgesloten 
 

 
Cursusdagen 
 

 
Jaarlijks twee dagen in juni en twee dagen in november 

 
Contactpersoon 
 

 
Angelique Bongers; telefoonnummer: 020-44.48.378; 
emailadres: a.bongers@vumc.nl  

 
Competenties 
 
 

De opleider  
0.0  maakt bewust gebruik van de eigen voorbeeldfunctie en 

expliciteert en motiveert het eigen handelen 
1.1  realiseert een constructief werk-leerklimaat 
1.2  bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios 
1.3  kan omgaan met diversiteit 
2.1  realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek 
2.2   begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het 

realiseren van diens opleiding 
3.1  past samenwerkingsvaardigheden gericht toe 
5.1  beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van 

de eigen professie. 
5.2  werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het 

eigen beroepsmatig functioneren 
5.3  bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie 
5.4  gaat integer en zorgvuldig om met eigen invloed op de aios 

 
Inhoud cursus 
 

Opleiden is een proces - vergelijkbaar met een expeditie: Je 
gaat een tijd met elkaar op weg en bent op elkaar aangewezen 
zonder dat je elkaar van tevoren heel goed kent. Het doel staat 
vast, maar op de weg ernaartoe kan veel onverwachts 
gebeuren. Wat zijn je rollen/taken als expeditieleider? Velen 
leiden niet alleen op maar doen dat samen met een ander. 
Wat zijn mogelijke verschillen en hoe ga je daarmee om? 
Waar en waarom ontstaan ‘schuurplekken’ tijdens de expeditie 
‘opleiden’?  
 
Hoe faseer je de begeleiding? Wat is een goede timing voor je 
interventies? Waar mag je aankomen en waar misschien (nog) 
niet? Hoe dichtbij sta je en hoe ver af?  
In deze cursus staan wij ook stil bij jouw persoon in de rol van 
opleider. Hoe ziet ‘jouw’ meetlat eruit? Wat zijn jouw 
opvattingen, normen, waarden en gewoontes? Welk gedrag van 
een ander vind jij lastig? Wat als zich een conflict aandient? Wat 
als het beter is de expedities af te breken? 
 
Welke inzichten, theorieën en tools helpen bij dit alles?  

 
Thema’s 
 

 Eigen ervaringen met het (samen) begeleiden van aios 

 Begeleiden van leerprocessen over een langere periode 

 Leervoorkeuren van hao en aios 

 Kernkwaliteiten en allergieën  

 Diversiteit, zoals etniciteit, gender, leeftijd en levensfase  

 Eigen normen en waarden 
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 Belangentegenstellingen 

 Eigen mogelijkheden, grenzen en valkuilen 

 Feedback geven en ontvangen 

 Ontkoppelingen  

 
Werkwijze 
 
 
 
 
 

Uitgangspunt van de cursus zijn de persoonlijke ervaringen van 
de deelnemers tijdens de voorafgaande en lopende 
begeleidingstrajecten. Het werk aan de eigen doelen staat 
centraal en bepaalt mede welke theorieën ter ondersteuning 
worden aangeboden.  
De meeste deelnemers kennen elkaar al uit de eerder 
leergangen. Dat maakt het mogelijk ook persoonlijkere punten 
ter sprake te brengen.  
We werken individueel, in 2- of 3tallen, in de hele groep, soms in 
twee subgroepen en mogelijk ook met beide parallelgroepen 
samen.  
Wij maken gebruik van voorbereidingsopdrachten en eigen 
materiaal, theorieën en modellen, film- en video-opnames, 
paneldiscussies, veel praktische oefeningen, zoals rollenspelen 
met ‘echte’ aios. 
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