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De HAOVU zoekt enthousiaste opleiders die het bestuur komen versterken 
 
De HAOVU (HuisArtsOpleidersvereniging van het VUmc) is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Al 30 jaar is de 
HAOVU een actieve vereniging die zich inzet voor de belangen van opleiders. Deze belangen kunnen zowel materieel 
als immaterieel zijn.  
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de opleidersvergoeding. Deze is per 1 januari 2021 verlaagd nadat de NZA 
een onderzoek heeft gedaan in twee opleidingspraktijken. De HAOVU Is het niet eens met de korting en ook niet 
met de manier waarop deze tot stand is gekomen. Uit de enquête die wij kortgeleden rond hebben gestuurd, blijkt 
dat bijna alle opleiders ons hierin steunen en wij gaan kijken welke verdere stappen wij kunnen ondernemen om 
deze korting aan te vechten.  
 
Maar ook op immaterieel vlak zet de HAOVU zich in. Wij hebben een goede verstandhouding met het hoofd van de 
opleiding en het managementteam. Binnen de huisartsenopleiding wordt onze inbreng gewaardeerd, we proberen 
op zo veel mogelijk manieren het perspectief van de opleiders te verduidelijken, wat vaak invloed heeft op het 
beleid. De commissies waar de HAOVU een vertegenwoordiger in heeft zijn de COMO, het opleidersteam en de 
curriculumcommissie.  
 
In de COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring huisartsOpleiders) worden alle opleiders besproken van wie 
er bijzonderheden in de evaluaties te zien zijn. Dat kan gaan om een slechte of juist een bijzonder goede evaluatie, 
er kan onduidelijkheid zijn of elkaar tegensprekende beoordelingen (door bv aios en docent). De rol van de 
afgevaardigde vanuit de HAOVU is het borgen van de zorgvuldigheid t.o.v. de opleider. 
 
In het opleidersteam worden zaken besproken die alle opleiders betreft. Denk daarbij aan onderwerpen voor de 
meerdaagse, invulling van de paralleldag, toekennen van accreditatiepunten aan opleiders, speerpunten voor 
paralleldagen in komende jaren, impact van aanpassing van het onderwijs op de opleidingspraktijken etc. Hierbij is 
de inbreng van opleiders van groot belang omdat het ons direct betreft. 
 
Op dit moment bestaat het HAOVU-bestuur uit vijf leden. Wij zijn heel enthousiast en kunnen met deze bezetting 
net onze vertegenwoordiging in de genoemde commissies realiseren. Maar als wij de belangen van opleiders goed 
willen behartigen zouden twee nieuwe bestuursleden heel welkom zijn. Op niet al te lange termijn zullen namelijk 
twee bestuursleden ons gaan verlaten. Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega-opleiders die ons bestuur willen 
versterken.  
 
De tijdsbelasting is ongeveer 6x per jaar ‘s avonds een Zoom-vergadering van 2 uur, het laatste half uur sluit het 
hoofd van de opleiding aan zodat we direct vragen kunnen stellen of feedback kunnen geven. 1-2x per jaar is de 
vergadering live en eten we gezellig samen. 
Er is een vergoeding van 75 euro per uur voor vergaderuren en HAOVU-gerelateerde activiteiten. 
 
Heb je zin om je aan te sluiten bij het bestuur of wil je meer weten, neem dan contact op met één van ons via ons 
emailadres haovuadam@gmail.com. 
 
We hopen op veel reacties! 
 
Mirella Buurman, voorzitter ad interim   
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