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Voorwoord 
 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting SBOH, werkgever van huisartsen in 
opleiding. Daarbij is samengewerkt met de LHOV (Landelijke Huisartsen Opleiders Vereni-
ging) en Huisartsopleiding Nederland. 
 
Wij danken de leden van de begeleidingscommissie en anderen die in de loop van het onder-
zoek een bijdrage hebben geleverd bij het opstellen van de vragenlijst en het becommentari-
eren van het rapport voor hun bijdrage. Daarnaast willen wij alle respondenten hartelijk dan-
ken voor de tijd en moeite die zij genomen hebben om aan het onderzoek deel te nemen. 
 
Leden van de begeleidingscommissie: 
 
• Alfons Olde Loohuis, Coördinator huisartsopleiders, Huisartsopleiding Radboudumc 
• Annelies Belgraver, Stagecoördinator Huisartsopleiding UMC Utrecht 
• Hans Schmidt, SBOH 
• Ingrid Doornbos, Huisartsopleiding Nederland 
• Jan Huisman, Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging 
• Jeroen van der Lugt, Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging 
• Lidwien Bernsen, Hoofd Huisartsopleiding Radboudumc 
• Rien van Hemert, Huisartsopleiding Nederland 
• Stijn de Vries, Opleiderscoördinator Huisartsopleiding Universiteit Maastricht 
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Managementsamenvatting 
 
Huisartsopleiders vinden hun rol als opleider leuk en hebben positieve ervaringen met de 
huisartsopleiding. Zij voelen zich verder (zeer) vaardig voor wat betreft een aantal specifieke 
opleidingstaken. Ook zijn zij tevreden over de ondersteuning die zij voor deze opleidingsta-
ken ontvangen van het opleidingsinstituut waar zij als opleider aan verbonden zijn. Dit zijn 
een aantal van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek. 
 
Huisartsopleiders vervullen een cruciale rol in de Nederlandse huisartsopleiding: zij zijn 
degenen die huisartsen in opleiding dagelijks begeleiden bij het opdoen van praktijkervaring 
tijdens het eerste en derde leerjaar van de huisartsopleiding.1 De huisartsopleiders worden in 
deze taak ondersteund door één van de acht universitaire opleidingsinstituten in Nederland. 
Van de 2.099 aangeschreven huisartsopleiders die vanaf 2012 minimaal één aios begeleid 
hebben, deden er 1.140 mee: een respons van 54%. Dit onderzoek was deels een herhaling 
van onderzoek dat in 2007 heeft plaatsgevonden. Maar in 2015 is het accent gelegd op de 
ervaringen met specifieke taken als huisartsopleider en de ondersteuning die zij daarbij kre-
gen van de instituten. 
 
De kern van het onderzoek vormt een vragenlijst die zowel op papier als via internet in 2015 
is afgenomen onder de huisartsopleiders. Deze vragenlijst is grotendeel gebaseerd op het 
Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders (LPSTH)2. Ervaringen en tevreden-
heid kunnen daardoor gerelateerd worden aan de zes kernthema’s die huisartsopleiders vol-
gens dit plan zouden moeten beheersen.  
De kernthema's van de LPSTH zijn: (1) eigen expertise overdragen, (2) een leeromgeving 
van de praktijk maken, (3) inhoudelijk begeleiden, (4) toetsen en beoordelen van de aios, (5) 
begeleiden van het leerproces van de aios, en (6) persoonsgericht begeleiden. Minimaal drie-
kwart tot meer dan 90% van de huisartsopleiders voelen zich vaardig of zeer vaardig op deze 
thema’s. Rond de 90% voelt zich ruim voldoende ondersteund bij de meeste opleidersactivi-
teiten. Er zijn daarbij tussen de verschillende opleidingsinstituten geen verschillen gevonden 
in de ondervonden ondersteuning. 
Voor de meer ervaren huisartsopleiders zijn twee additionele thema's in het LPSTH: (7) het 
begeleiden van beginnende opleiders en (8) het verzorgen van onderwijs. Ook voor die the-
ma's geldt dat, indien van toepassing, de meeste huisartsopleiders zich zelf daarin vaardig 
voelen. Ook voelt een ruime meerderheid van 80%-84% zich daarin voldoende ondersteund 
door het eigen opleidingsinstituut. 
 
De meeste huisartsopleiders (rond de 70%) vinden veel activiteiten die zij vanuit het LPSTH 
en/of de opleiding doen belangrijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor evaluaties van en rapporta-
ges over de voortgang van de aios in de praktijk, de terugkomdagen en het evaluatiegesprek 
met aios, opleider en docent. Ook vindt de meerderheid van de huisartsopleiders (rond de 
80%) dat er voldoende leergesprekken met een aios plaatsvinden en dat er voldoende patiën-
tencontacten van de aios worden bijgewoond en nabesproken. 
 
 
 
 

                                                 
1 In het tweede leerjaar lopen huisartsen in opleiding stage in een ziekenhuis, een GGZ-instelling of een ver-
pleeghuis en worden daar begeleid door stageopleiders. In 2015 is tevens een onderzoek gedaan onder deze 
stageopleiders. 
2 Het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders is een gezamenlijk product van de acht opleidings-
instituten en opleiders, waarin zij uitwerken wat in ieder geval aan de orde moet komen in de scholing van 
opleiders en aan welke gezamenlijke uitgangspunten de lokale scholingsprogramma’s voldoen. 
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1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
Eén van de essentiële pijlers in de Huisartsopleiding in Nederland zijn de huisarts- en sta-
geopleiders. Zicht op hun tevredenheid, wensen en behoeften zijn cruciaal in het licht van 
alle onderwijsvernieuwingen die in de huisartsopleidingen al zijn doorgevoerd en nog door-
gevoerd zullen worden. Het gaat daarbij om wensen die huisarts- stageopleiders hebben ten 
aanzien van hun eigen (bij)scholing om hun werk als coach goed te kunnen doen, hun visie 
op leren en competentieontwikkeling. Ook is zicht op hun tevredenheid over de samenwer-
king met de universitaire instituten, faciliteiten en andere randvoorwaarden van belang. Na-
dat in 2007 het NIVEL voor het laatst de wensen en behoeften van huisartsopleiders in kaart 
heeft gebracht, en daarna in 2011 en in 2014 de tevredenheid van de huisartsen-in-opleiding, 
is nu een goed moment aangebroken om een opnieuw onderzoek te doen onder de huisarts-
opleiders in Nederland. Hun ervaringen, tevredenheid, wensen en behoeften kunnen meege-
nomen worden in de Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde (GEAR): het landelijke kwa-
liteitssysteem voor de huisartsopleiding. 
 
 
1.2. Doelstelling 
 
De doelstelling van het huidige onderzoek is om zicht te krijgen op de vaardigheid van huis-
artsopleiders met betrekking tot de kerncompetenties die zij als opleider moeten hebben. 
Tevens is het onderzoek bedoeld om na te gaan in welke mate de huisartsopleiders onder-
steuning ondervinden van de opleidingsinstituten bij het uitvoeren van de opleidingsactivi-
teiten die bij deze kerncompetenties behoren. 
Daarnaast is het onderzoek bedoeld om zicht te krijgen op enkele andere aspecten van het 
werk als huisartsopleider, zoals de motivatie om opleider te zijn en de frequentie van bepaal-
de opleidingsactiviteiten. Ook is een doelstelling de mening van huisartsopleiders over de 
opleiding van aios in kaart te brengen. 
 
 
1.3. Achtergrond 
 
Eerder onderzoek onder huisartsopleiders 
In 2005 zijn de eerste onderzoeken gedaan naar professionalisering van de huisartsopleiders 
in Nederland. Het pilot-onderzoek van Dekker in 2005 was kritisch (Dekker, 2005). Het liet 
zien dat de training van de opleiders divers van inhoud is, zonder uniforme eindtermen. Op-
leiders hadden behoefte aan meer feedback op hun handelen, betrokkenheid bij het onderwijs 
en communicatie met de instituten. Ook de LOVAH (Landelijke Organisatie van Aspirant 
Huisartsen) formuleerde in 2006 punten van aandacht, zoals gedegen didactische scholing 
van huisartsenopleiders met aandacht voor verschillen in leerstijlen (Sibett e.a., 2003), en 
diagnostische en therapeutische vaardigheden van opleiders die up-to-date zijn volgens de 
NHG-standaarden (Wiersma en Goudswaard, 2006).  
 
In 2007 werd het eerste grootschalige onderzoek onder huisartsopleiders door het NIVEL 
uitgevoerd. Toen waren in Nederland afgerond 2.000 huisartsen als opleider geregistreerd, 
van wie 1.600 actief waren. De eerste conclusie was dat de instroom van vrouwelijke huis-
artsen in de ‘pool’ van huisartsopleiders achter bleef en de ‘pool’ dreigde te vergrijzen. Om-
dat vrouwelijke huisartsen vaker een parttime baan hebben en dit moeilijk te combineren is 
met het opleiderschap, werd toen gekeken naar het gezamenlijk opleiden van één aios. De 
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tweede conclusie was dat de huisartsopleiders enthousiast en over het algemeen tevreden zijn 
met de training die zij krijgen tot opleider en coach. Van de 500 opleiders die aan het onder-
zoek deelnamen vond 70% de training in medische kennis en vaardigheden voldoende om 
die te kunnen overdragen, maar de training in ondernemerschap vond slechts 26% voldoen-
de. Over de waardering van de aios die zij begeleiden waren bijna alle opleiders (95%) te-
vreden. Ook vond 90% het uitdagend en verfrissend om met aios te werken en haalt er vol-
doening uit vakkennis te kunnen overdragen. Opvallend was dat in 2007 maar weinig oplei-
ders toekomst zagen in nieuwe vormen van begeleiding, zoals leren via internet. Ook certifi-
cering van de opleiderstraining vond slechts een minderheid toen aantrekkelijk. 
 
Verschillende veranderingen vragen om herhaling van onderzoek onder huisartsopleiders 
Er zijn diverse vakinhoudelijke en onderwijskundige vernieuwingen in de huisartsopleiding 
ingezet. Het systeem van competentiegebieden en de daaraan gekoppelde eindtermen en 
leerdoelen zijn inmiddels in alle huisartsopleidingen de afgelopen jaren geïmplementeerd. 
Als onderdeel daarvan is in 2008 een KNMG-competentieprofiel voor de opleider opgesteld 
door het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg 
voor verstandelijk gehandicapten (CHVG). Sinds 2012 is er de Gecombineerde Evaluatie en 
Audit Ronde (GEAR): het landelijke kwaliteitssysteem voor de huisartsopleiding. En per 
januari 2013 is officieel het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders (LPSTH) 
van kracht, waarin de acht opleidingsinstituten en hun opleiders gezamenlijk de inhoud van 
de scholing van opleiders hebben geformuleerd. Het Plan formuleert de gezamenlijke uit-
gangspunten waaraan de lokale scholingsprogramma’s moeten voldoen. De inhoud van de 
Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde (LEOh) – een evaluatieformulier dat de 
aios twee keer per jaar over zijn/haar opleider invult – is ook inhoudelijk gebaseerd op het 
Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders. 
 
Inhoud van het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders (LPSTH) 
In het LPSTH wordt aangegeven dat alle huisartsopleiders geschoold en getoetst moeten 
worden op de volgende zes thema’s:  
1. Eigen expertise overdragen 
2. Een leeromgeving van de praktijk maken 
3. Inhoudelijk begeleiden 
4. Toetsen en beoordelen van de aios 
5. Begeleiden van het leerproces van de aios 
6. Persoonsgericht begeleiden 
 
Daarnaast zijn er nog twee additionele thema’s, die alleen relevant zijn voor specifieke, 
meestal meer ervaren huisartsopleiders: 
7. Begeleiden van beginnende opleiders 
8. Verzorgen van onderwijs 
 
Binnen elk thema worden in het LPSTH een aantal concrete opleidersactiviteiten benoemd 
waarop de scholing en toetsing gericht zijn. Dat varieert van één tot zes activiteiten. 
 
 
1.4. Vraagstellingen 
 
Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvragen: 
1. Hoe vaardig voelen huisartsopleiders zich met betrekking tot de acht thema’s waarop de 

scholing en toetsing van huisartsopleiders door de opleidingsinstituten is gericht? 
2. In welke mate voelen de huisartsopleiders zich ondersteund door de opleidingsinstituten 

met betrekking tot de opleidersactiviteiten die vallen onder elk van deze acht thema’s? 
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Daarnaast zijn er een aantal additionele vragen: 
3. Hoeveel ervaring hebben de huisartsopleiders als huisartsopleider? 
4. Wat is de motivatie van de huisartsopleiders om huisartsopleider te zijn? 
5. Wat zijn de kenmerken van de praktijksetting van de huisartsopleiders? 
6. Hoe is de samenwerking tussen opleiders binnen de praktijksetting? 
7. Hoe is de samenwerking met het opleidingsinstituut? 
8. Hoeveel belang hechten de huisartsopleiders aan contacten met het opleidingsinstituut? 
9. Wat is de frequentie van bepaalde vormen van opleidersactiviteiten? 
10. Worden speciale bekwaamheden van huisartsopleiders voldoende benut? 
11. Is de beschikbaarheid van spreekkamers een probleem? 
12. Wat is de mening over een aantal specifieke aspecten, zoals de koppeling? 
13. Wat is de mening over de opleiding van de aios? 
14. Wat is de mening over de LHOV en de SBOH? 
 
Voor alle vragen geldt dat van elke antwoordcategorie getoond wordt welk deel van de huis-
artsopleiders dat antwoord heeft aangekruist (bijvoorbeeld: % ja, % nee en % weet niet of % 
zeer mee oneens, % mee oneens, % neutraal, % mee eens en % zeer mee eens). Daarnaast 
wordt per opleidingsinstituut aangegeven welk deel één bepaald antwoord (% ja) of één be-
paalde combinatie van antwoorden heeft aangekruist (bijvoorbeeld % (zeer) mee eens). 
Waar mogelijk wordt voor de additionele vragen een vergelijking gemaakt met de enquête 
onder huisartsopleiders die in 2007 is afgenomen. Ook wordt waar mogelijk een vergelijking 
gemaakt met de antwoorden die aios in 2014 hebben gegeven.  
 
 
1.5. Leeswijzer 
 
Het voorliggende rapport bevat onder andere een rapportage over de dataverzamelingscam-
pagne (hoofdstuk 2). Daarna volgt een hoofdstuk waarin de resultaten voor de hoofdvragen 
voor deze studie worden beantwoord (hoofdstuk 3). Daarna volgt een hoofdstuk met de re-
sultaten voor alle andere vragen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt het een en ander kort 
samengevat. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van het aantal opleiders naar leeftijd, 
geslacht en instituut (bijlage I). Tevens zijn de vragenlijsten in de bijlagen opgenomen (bij-
lage II). 
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2. Methoden en dataverzameling 
 
 
2.1. Vragenlijst 
 
De vragen in de vragenlijst voor de huisartsopleiders zijn deels afgeleid van een in 2007 ge-
houden onderzoek onder huisartsopleiders. Een aantal vragen zijn afgeleid van een in 2014 
gehouden onderzoek onder aios huisartsgeneeskunde. 
De meeste andere vragen zijn afgeleid van dat wat in het "Landelijk Plan Scholing en Toet-
sing Huisartsopleiders" (LPSTH) is opgenomen als opleidersactiviteiten. 
 
In eerste instantie is een long list gemaakt van alle vragen die mogelijk relevant zouden zijn. 
Met de begeleidingscommissie is daarna in een aantal rondes toegewerkt naar een short list. 
De short list is ook becommentarieerd door enkele huisartsopleiders buiten de begeleidings-
commissie. 
 
De geselecteerde vragen van de short list zijn vervolgens omgezet naar een internetvragen-
lijst en uitgetest. Later is ook nog een papieren versie van deze vragenlijst gemaakt, die vol-
ledig gelijk was aan de internetversie.  
 
2.2. Steekproefbronnen 
 
Bij de SBOH is nagegaan wie vanaf 2012 tot en met halverwege 2015 minimaal één aios 
hebben begeleid. Dat bleken 2.099 personen te zijn. In Bijlage I staat een beschrijving van 
deze huisartsopleiders naar leeftijd, geslacht en instituut. 
 
 
2.3. Dataverzamelingscampagne 
 
Op 26-2-2015 is door de SBOH per email een aankondiging gestuurd van het onderzoek. Op 
3-3-2015 is door het NIVEL per email een uitnodiging gestuurd met daarin een persoonlijke 
link naar de vragenlijst. Na 2 weken bedroeg de respons ongeveer 20%. Op 17-3-2015 is 
door het NIVEL per email aan iedereen die toen nog niet had gereageerd een herinnering 
gestuurd. Na 4 weken bedroeg de respons ongeveer 30%. Vervolgens is door het NIVEL per 
brief aan iedereen die toen nog niet gereageerd had een tweede herinnering gestuurd, met 
daarbij een papieren versie van de vragenlijst. Op 19-5-2015 is de dataverzamelingscampag-
ne afgesloten. De internetversie van de vragenlijst is op dat moment “off line” gezet en pa-
pieren vragenlijsten die na die datum zijn binnen gekomen, zijn niet meer ingevoerd. 
 
2.4. Populatie en Respons 
 
Van de 2.099 huisartsopleiders die vanaf 2012 tot en met halverwege 2015 minimaal één 
aios hebben begeleid, hebben uiteindelijk 1.140 de vragenlijst volledig ingevuld. Dat is een 
responspercentage van 54%. De bruikbare respons op de interversie was 683 en op de 
papierenversie 457.  
In 2007 is overigens een responspercentage van 52% behaald. 
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Per huisartsinstituut varieert de respons van 45% voor Groningen tot 61% voor Maastricht. 
 
Tabel 2.1: Netto responspercentage per instituut 
 2015   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Huisartsopleiders 54%   57% 54% 45% 55% 61% 52% 56% 52% 
        min.   max.       

Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
In termen van het absolute aantal respondenten per instituut gaat het overigens om minimaal 
101 en maximaal 188 huisartsopleiders voor respectievelijk Leiden en Nijmegen. Dat is ruim 
voldoende om uitsplitsingen per instituut te maken. Maar het 95%-betrouwbaarheidsinterval 
rondom een percentage per instituut is wel ongeveer plus of min 10%: als de “gevonden” 
uitkomst per instituut 50% is, dan ligt de “echte” uitkomst voor dat instituut dus wellicht 
tussen de 40% en 60%. Voor de gehele groep van 1.140 respondenten gaat het om een 95%-
betrouwbaarheidsinterval rondom een percentage van ongeveer plus of min 5%: als de “ge-
vonden” uitkomst voor de gehele groep 50% is, dan ligt de “echte” uitkomst voor de gehele 
groep dus wellicht tussen de 45% en 55%. 
Bij een aantal tabellen is de N overigens iets kleiner dan 1.140 in totaal en 101-188 per insti-
tuut. In het geval er een “Weet niet”-categorie is, dan wordt die categorie buiten beschou-
wing gelaten in tabellen waarin bijvoorbeeld het aandeel “(zeer) belangrijk” wordt getoond. 
Meestal gaat het dan om maximaal 10% van de respondenten. De totale N is dan dus toch 
nog altijd minstens 1.025 in totaal en 90-170 per instituut. Er zijn echter twee onderdelen 
waarvoor een veel kleinere N beschikbaar is. Dit betreft het begeleiden van beginnende op-
leiders (zie paragraaf 3.8) en het verzorgen van onderwijs (zie paragraaf 3.9). Bij die betref-
fende onderdelen wordt specifiek aangegeven wat de N is. 
 
 
2.5. Analyse en rapportage 
 
De internetversie en de papierenversie zijn samengevoegd en gekoppeld aan het steekproef-
bestand. Door die koppeling was het mogelijk om de antwoorden per opleidingsinstituut 
weer te kunnen geven. 
Alle vragen zijn eerst als rechte telling uitgedraaid, onder andere om te controleren welke 
antwoordcategorieën zijn gebruikt. Daarna zijn tabellen gemaakt waarin per oorspronkelijke 
antwoordcategorie het aandeel opleiders zichtbaar is. Deze tabellen zijn in het rapport opge-
nomen.  
Vervolgens is steeds een tweedeling in de antwoordcategorieën aangebracht. Voor bijvoor-
beeld vragen waarin naar het belang van iets werd gevraagd, zijn de antwoordcategorieën 
“belangrijk” en “zeer belangrijk” samengevoegd om het aandeel “(zeer) belangrijk” te kun-
nen tonen voor alle huisartsopleiders én voor alle huisartsopleiders per instituut. 
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3. Resultaten vaardigheid en ondersteuning 
 
 
3.1. Inleiding 
 
Per januari 2013 is officieel het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 
(LPSTH) van kracht, waarin de acht opleidingsinstituten en hun opleiders gezamenlijk de 
inhoud van de scholing van opleiders hebben geformuleerd. In de LPSTH worden 8 thema’s 
onderscheiden, waarvan er 6 van toepassing zijn op alle huisartsopleiders en 2 alleen van 
toepassing zijn op de meer ervaren huisartsopleiders. Binnen elk thema worden 1-6 specifie-
ke opleidersactiviteiten onderscheiden waarop de huisartsopleiders geschoold en getoetst 
moeten worden. 
 
Vaardigheid van huisartsopleiders per thema 
In dit hoofdstuk wordt per thema uit het LPSTH getoond hoe vaardig de huisartsopleiders 
zich voelen. Daarbij wordt eerst getoond welk deel van alle responderende huisartsopleiders 
elk van de oorspronkelijk antwoordcategorieën heeft aangekruist. De oorspronkelijke ant-
woordcategorieën zijn daarbij steeds: “niet vaardig genoeg”, “redelijk vaardig”, “vaardig”, 
“zeer vaardig” of “weet ik nog niet”. In de kop van de tabellen zijn daarbij de categorieën 
“vaardig” en “zeer vaardig” rood gekleurd, omdat deze voor de volgende tabellen worden 
samen gevoegd. 
Daarna wordt per instituut voor dat zelfde thema getoond welk deel van alle responderende 
huisartsopleiders zich “(zeer) vaardig” voelt. Daarbij zijn de huisartsopleiders die “weet ik 
nog niet” hebben aangekruist buiten beschouwing gelaten. Het aandeel dat zich “(zeer) vaar-
dig” voelt, wordt ook per instituut weergegeven. Bij het instituut of de instituten met het 
laagste aandeel “(zeer) vaardig” staat “min.” en bij het instituut of de instituten met het 
hoogste aandeel “(zeer) vaardig” staat “max.”. De percentages “(zeer) vaardig” zijn voorts 
gekleurd afhankelijk van de hoogte van de absolute waarde van die percentages: 0% is rood 
gekleurd en 100% is groen gekleurd. 
 
Ondersteuning door instituut per opleidersactiviteit 
Voor elk thema wordt vervolgens een tabel getoond met alle opleidersactiviteiten die vol-
gens de LPSTH onder dat thema vallen. Daarbij is aan de opleiders gevraagd aan te geven of 
zij zich hierbij voldoende ondersteund voelen door het eigen opleidingsinstituut bij deze op-
leidersactiviteiten. De oorspronkelijke antwoordcategorieën zijn daarbij steeds: “nee, veel te 
weinig”, “nee, net niet genoeg”, “ja, net voldoende”, “ja, ruim voldoende” of “weet ik nog 
niet”. Voor elk van deze categorieën is het aandeel weer gegeven. In de kop van de tabellen 
zijn daarbij de categorieën “ja, net voldoende” en “ja, ruim voldoende” rood gekleurd, omdat 
deze voor de volgende tabellen samen worden gevoegd. 
Daarna wordt voor deze zelfde opleidersactiviteiten getoond welk van alle responderende 
huisartsopleiders zich “(net) voldoende” ondersteund voelt. Daarbij zijn de huisartsopleiders 
die “weet ik nog niet” hebben aangekruist buiten beschouwing gelaten. Het aandeel dat zich 
“(net) voldoende” ondersteund voelt, wordt ook per instituut weergegeven. Net als voor de 
vaardigheid wordt ook bij de gevoelde ondersteuning aangegeven of een instituut het laagste 
of het hoogste aandeel heeft. Ook zijn de percentages “(net) voldoende” gekleurd afhankelijk 
van de hoogte van de absolute waarde van die percentages: 0% is rood gekleurd en 100% is 
groen gekleurd. 
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3.2. Overdragen eigen expertise 
 
Van de huisartsopleiders voelt 22% zich zeer vaardig en 65% voelt zich vaardig voor wat 
betreft het overdragen van de eigen expertise. De overige 13% voelt zich daar redelijk vaar-
dig in. 
 
Tabel 3.1: Vaardigheid overdragen eigen expertise 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het overdragen van de eigen expertise? 0% 13% 65% 22% 0% 

Bron: vraag 10 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Van alle opleiders voelt 87% zich (zeer) vaardig en dat verschilt nauwelijks per instituut. 
 
Tabel 3.2: Vaardigheid overdragen eigen expertise per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het overdragen van de eigen expertise? 87%   88% 87% 86% 86% 87% 88% 87% 87% 
    max.   min. min.   max.     

Bron: vraag 10 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
Iets meer dan driekwart (78%) van de opleiders vindt dat er ruim voldoende ondersteuning 
wordt geboden voor “aanleren van communicatievaardigheden en structurering consult”. 
Voor “Overbrengen van het handelen volgens de meest recente inzichten” is dat iets minder 
dan de helft (46%). 
 
Tabel 3.3: Ondersteuning bij overdragen eigen expertise 
 Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Aanleren van communicatievaardigheden en structurering 
consult 

0% 1% 20% 78% 1% 

Overbrengen van huisartsgeneeskundig handelen in de brede 
zin 

1% 3% 27% 68% 2% 

Jezelf doelbewust inzetten als rolmodel 1% 4% 30% 62% 3% 
Overbrengen van het handelen volgens de meest recente in-
zichten 

2% 9% 41% 46% 2% 

Overbrengen van medisch-technische vaardigheden 1% 11% 35% 50% 3% 
Bron: vraag 11 van “enquête 2015 huisartsopleiders” ; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Voor drie onderdelen vindt minimaal 95% van de opleiders dat ze daarin (net) voldoende 
worden ondersteund. Per instituut is dat minimaal 92%. Voor de andere twee onderdelen 
gaat het om ongeveer 88%, en minimaal 80% per instituut. 
 
Tabel 3.4: Ondersteuning bij overdragen eigen expertise per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Aanleren van communicatievaardigheden en structure-
ring consult 

99%   100% 100% 95% 99% 99% 98% 99% 99% 
    max. max. min.           

Overbrengen van huisartsgeneeskundig handelen in de 
brede zin 

96%   96% 98% 94% 95% 92% 98% 97% 98% 
            min.     max. 

Jezelf doelbewust inzetten als rolmodel 95%   96% 98% 93% 92% 93% 96% 94% 96% 
      max.   min.         

Overbrengen van het handelen volgens de meest recen-
te inzichten 

89%   93% 88% 87% 86% 87% 89% 90% 90% 
    max.     min.         

Overbrengen van medisch-technische vaardigheden 87%   84% 89% 88% 91% 80% 88% 90% 89% 
          max. min.       

Bron: vraag 11 van “enquête 2015 huisartsopleiders” ; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.3. Maken van leeromgeving 
 
Van de huisartsopleiders voelt 29% zich zeer vaardig en 57% voelt zich vaardig voor wat 
betreft het maken van een leeromgeving van de praktijk; 12% voelt zich daarin redelijk 
vaardig en 1% niet vaardig genoeg. Tenslotte weet 1% zijn vaardigheid nog niet. 
 
Tabel 3.5: Vaardigheid maken van een leeromgeving 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het maken van een leeromgeving van uw praktijk? 1% 12% 57% 29% 1% 
Bron: vraag 12 van “enquête 2015 huisartsopleiders” . 
 
Van alle opleiders voelt 87% zich (zeer) vaardig en dat verschilt nauwelijks per instituut. 
 
Tabel 3.6: Vaardigheid maken van een leeromgeving per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het maken van een leeromgeving van uw 
praktijk? 

87%   91% 90% 85% 87% 85% 89% 85% 86% 
    max.   min.   min.   min.   

Bron: vraag 12 van “enquête 2015 huisartsopleiders” . 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
Driekwart (75%) van de opleiders vindt dat er ruim voldoende ondersteuning wordt geboden 
voor “Zorgen voor veilig opleidingsklimaat”. Voor “Leerwerkplan maken” is dat 41%. 
 
Tabel 3.7: Ondersteuning bij maken van een leeromgeving 
 Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Zorgen voor veilig opleidingsklimaat 1% 3% 20% 75% 2% 
Afstemming en samenwerking binnen opleidingspraktijk 1% 7% 38% 51% 2% 
Bekendheid met regelgeving rondom opleiden 1% 8% 48% 43% 1% 
Leerwerkplan maken 1% 9% 48% 41% 1% 
Zorgen voor een patiëntenaanbod dat aansluit bij het curso-
risch gedeelte van de opleiding 

2% 8% 37% 50% 3% 

Doen van organisatorische aanpassingen in de praktijksetting 2% 9% 39% 47% 3% 
Bron: vraag 13 van “enquête 2015 huisartsopleiders” ; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Voor vrijwel alle onderdelen vindt ongeveer 90% van de opleiders dat zij daarin (net) vol-
doende worden ondersteund. Per instituut is dat minimaal 83%. 
 
Tabel 3.8: Ondersteuning bij maken van een leeromgeving per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Zorgen voor veilig opleidingsklimaat 96%   95% 98% 93% 96% 95% 97% 98% 99% 
        min.         max. 

Afstemming en samenwerking binnen opleidingspraktijk 92%   92% 96% 87% 91% 88% 91% 91% 95% 
      max. min.           

Bekendheid met regelgeving rondom opleiden 91%   92% 94% 88% 87% 90% 94% 90% 93% 
      max.   min.   max.     

Leerwerkplan maken 90%   94% 93% 86% 93% 91% 93% 89% 84% 
    max.             min. 

Zorgen voor een patiëntenaanbod dat aansluit bij het 
cursorisch gedeelte van de opleiding 

90%   92% 91% 86% 83% 89% 92% 88% 92% 
    max.     min.   max.   max. 

Doen van organisatorische aanpassingen in de praktijk-
setting 

89%   90% 93% 88% 88% 90% 87% 86% 90% 
      max.         min.   

Bron: vraag 13 van “enquête 2015 huisartsopleiders” ; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.4. Inhoudelijk begeleiden 
 
Van de huisartsopleiders voelt 27% zich zeer vaardig en 65% voelt zich vaardig voor wat 
betreft het inhoudelijk begeleiden van een aios. De overige 8% voelt zich redelijk vaardig. 
 
Tabel 3.9: Vaardigheid inhoudelijk begeleiden 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het inhoudelijk begeleiden van uw aios? 0% 8% 65% 27% 0% 
Bron: vraag 14 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Van alle opleiders voelt 92% zich (zeer) vaardig en dat verschilt nauwelijks per instituut. 
 
Tabel 3.10: Vaardigheid inhoudelijk begeleiden per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het inhoudelijk begeleiden van uw aios? 92%   95% 88% 93% 91% 92% 92% 89% 90% 
    max. min.             

Bron: vraag 14 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Driekwart (75%) van de opleiders vindt dat er ruim voldoende ondersteuning wordt geboden 
voor “Feedback geven”. Voor “Feedforward geven” is dat 49%. 
 
Tabel 3.11: Ondersteuning bij inhoudelijk begeleiden 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Feedback geven 0% 2% 23% 75% 0% 
Inzetten van verschillende typen leergesprekken / stellen van 
vragen 

0% 5% 32% 62% 1% 

Volgen en sturen van het leerproces: vertalen van observaties 
naar ontwikkelingspunten voor de aios 

0% 6% 39% 55% 1% 

Feedforward geven (aangeven welk gedrag je van de aios ver-
wacht, meedenken over de manier waarop de aios dit kan 
bereiken) 

1% 6% 43% 49% 1% 

Bron: vraag 15 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Voor vrijwel alle onderdelen vindt ongeveer 95% van de opleiders dat zij daarin (net) vol-
doende worden ondersteund. Per instituut is dat minimaal 89%. 
 
Tabel 3.12: Ondersteuning bij inhoudelijk begeleiden per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Feedback geven 98%   99% 97% 94% 100% 97% 99% 99% 99% 
        min. max.         

Inzetten van verschillende typen leergesprekken / stel-
len van vragen 

95%   99% 96% 89% 97% 94% 96% 90% 96% 
    max.   min.           

Volgen en sturen van het leerproces: vertalen van ob-
servaties naar ontwikkelingspunten voor de aios 

94%   98% 94% 89% 99% 92% 95% 93% 92% 
        min. max.         

Feedforward geven (aangeven welk gedrag je van de aios ver-
wacht, meedenken over de manier waarop de aios dit kan bereiken) 

93%   96% 95% 90% 96% 91% 94% 89% 93% 
    max.     max.     min.   

Bron: vraag 15 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van de totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.5. Toetsen en beoordelen 
 
Van de huisartsopleiders voelt 12% zich zeer vaardig en 64% voelt zich vaardig voor wat 
betreft het toetsen en beoordelen van een aios; 21% voelt zich daarin redelijk vaardig en 2% 
niet vaardig genoeg. 
 
Tabel 3.13: Vaardigheid toetsen en beoordelen 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het toetsen en beoordelen van uw aios? 2% 21% 64% 12% 0% 
Bron: vraag 16 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Van alle opleiders voelt 77% zich (zeer) vaardig en dat verschilt nauwelijks per instituut. 
 
Tabel 3.14: Vaardigheid toetsen en beoordelen per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het toetsen en beoordelen van uw aios? 77%   79% 75% 82% 76% 71% 79% 81% 72% 
        max.   min.       

Bron: vraag 16 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
Ruim de helft (58%) van de opleiders vindt dat er ruim voldoende ondersteuning wordt ge-
boden voor “Kennen van je rol in het beoordelen van de aios”. Voor “Voeren van een beoor-
delingsgesprek bij twijfel over de voortgang van de aios” is dat 39%. Bij dat laatste onder-
deel weet overigens 13% van de opleiders nog niet of de ondersteuning voldoende is. 
 
Tabel 3.15: Ondersteuning bij toetsen en beoordelen 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Kennen van je rol in het beoordelen van de aios 0% 4% 37% 58% 1% 
Beoordelen op basis van beschikbare toetsen, beoordelings-
instrumenten en overige informatiebronnen 

1% 5% 42% 52% 1% 

Feedback geven op basis van beschikbare toetsen, beoorde-
lingsinstrumenten en overige informatiebronnen 

1% 6% 41% 52% 1% 

Opleiden op de post: bekwaamheidsverklaring afgeven 1% 7% 37% 50% 4% 
Voeren van een beoordelingsgesprek bij twijfel over de voort-
gang van de aios 

2% 7% 38% 39% 13% 

Bron: vraag 17 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Bij drie onderdelen vindt 95% dat er (net) voldoende ondersteuning wordt geboden en bij 
twee onderdelen is dat voor 90% van de opleiders het geval. De verschillen tussen de  insti-
tuten zijn daarbij gering. 
 
Tabel 3.16: Ondersteuning bij toetsen en beoordelen per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Kennen van je rol in het beoordelen van de aios 96%   99% 96% 93% 95% 93% 97% 96% 96% 
    max.   min.   min.       

Beoordelen op basis van beschikbare toetsen, beoorde-
lingsinstrumenten en overige informatiebronnen 

95%   98% 90% 92% 96% 97% 95% 96% 92% 
    max. min.             

Feedback geven op basis van beschikbare toetsen, beoorde-
lingsinstrumenten en overige informatiebronnen 

94%   96% 94% 88% 97% 97% 95% 94% 90% 
        min. max. max.       

Opleiden op de post: bekwaamheidsverklaring afgeven 91%   87% 92% 90% 93% 93% 89% 91% 95% 
    min.             max. 

Voeren van een beoordelingsgesprek bij twijfel over de 
voortgang van de aios 

89%   91% 90% 85% 91% 87% 88% 93% 88% 
        min.       max.   

Bron: vraag 17 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van de totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.6. Begeleiden van het leerproces 
 
Van de huisartsopleiders voelt 15% zich zeer vaardig en 64% voelt zich vaardig voor wat 
betreft het maken van een leeromgeving van de praktijk; 19% voelt zich daarin redelijk 
vaardig en 1% niet vaardig genoeg. 
 
Tabel 3.17: Vaardigheid begeleiden van het leerproces 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het begeleiden van het leerproces van de aios? 1% 19% 64% 15% 0% 
Bron: vraag 18 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Van alle opleiders voelt 79% zich (zeer) vaardig en dat verschilt nauwelijks per instituut. 
 
Tabel 3.18: Vaardigheid begeleiden van het leerproces per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het begeleiden van het leerproces van de 
aios? 

79%   83% 78% 77% 75% 76% 82% 79% 82% 
    max.     min.         

Bron: vraag 18 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
De helft (50%) van de opleiders vindt dat er ruim voldoende ondersteuning wordt geboden 
voor “Kennen van je rol als begeleider van het leerproces van de aios”. Voor “Begeleiden 
van de aios bij werken met het portfolio” is dat 21%. 
 
Tabel 3.19: Ondersteuning bij begeleiden van het leerproces 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Kennen van je rol als begeleider van het leerproces van de aios 1% 6% 43% 50% 1% 
Volgen en sturen van het leerproces 1% 7% 48% 43% 1% 
Begeleiden naar zelfsturing van de aios 1% 10% 41% 47% 1% 
Begeleiden bij werken met het individueel opleidingsplan (IOP) 1% 12% 47% 38% 1% 
Inzetten van op de situatie en persoon afgestemde begelei-
dingsvormen 

1% 15% 48% 33% 3% 

Begeleiden van de aios bij werken met het portfolio 3% 24% 48% 21% 4% 
Bron: vraag 19 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Bij drie onderdelen wordt de ondersteuning door meer dan 90% (net) voldoende gevonden, 
bij twee is dat 85% en bij één 72%. De verschillen tussen de instituten zijn daarbij gering. 
 
Tabel 3.20: Ondersteuning bij begeleiden van het leerproces per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Kennen van je rol als begeleider van het leerproces van 
de aios 

94%   95% 98% 92% 96% 91% 90% 94% 96% 
      max.       min.     

Volgen en sturen van het leerproces 92%   92% 94% 86% 93% 91% 92% 92% 97% 
        min.         max. 

Begeleiden naar zelfsturing van de aios 90%   91% 93% 86% 87% 86% 89% 93% 92% 
      max. min.   min.   max.   

Begeleiden bij werken met het individueel opleidings-
plan (IOP) 

86%   89% 90% 81% 81% 85% 88% 91% 84% 
        min. min.     max.   

Inzetten van op de situatie en persoon afgestemde 
begeleidingsvormen 

84%   82% 86% 83% 83% 87% 80% 84% 85% 
            max. min.     

Begeleiden van de aios bij werken met het portfolio 72%   71% 67% 76% 74% 70% 71% 78% 67% 
      min.         max.   

Bron: vraag 19 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van de totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.7. Persoonsgericht begeleiden 
 
Van de huisartsopleiders voelt 24% zich zeer vaardig en 57% voelt zich vaardig voor wat 
betreft het persoonsgericht begeleiden van een aios; 16% voelt zich daarin redelijk vaardig 
en 1% niet vaardig genoeg. Tenslotte weet 1% zijn vaardigheid nog niet. 
 
Tabel 3.21: Vaardigheid persoonsgericht begeleiden 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het persoonsgericht begeleiden van uw aios? 1% 16% 57% 24% 1% 
Bron: vraag 20 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Van alle opleiders voelt 82% zich (zeer) vaardig en dat verschilt nauwelijks per instituut. 
 
Tabel 3.22: Vaardigheid persoonsgericht begeleiden per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het persoonsgericht begeleiden van uw 
aios? 

82%   84% 82% 83% 76% 86% 82% 83% 78% 
          min. max.       

Bron: vraag 20 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
Iets meer dan de helft (54%) van de opleiders vindt dat er ruim voldoende ondersteuning 
wordt geboden voor “Helpen ontwikkelen van de aios bij een eigen, persoonlijke stijl als 
huisarts”. Voor “Omgaan met aios met sterk afwijkende standpunten, stijl en manier van 
werken” is dat 21%. Bij dat laatste onderdeel weet overigens 25% van de opleiders nog niet 
of de ondersteuning voldoende is. Ook voor het “Begeleiden van 'geïntensiveerde trajecten'/ 
aios met problemen” weet een relatief aandeel niet of de ondersteuning voldoende (23%). 
 
Tabel 3.23: Ondersteuning bij persoonsgericht begeleiden 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Helpen ontwikkelen van de aios bij een eigen, persoonlijke 
stijl als huisarts 

1% 6% 38% 54% 2% 

De aios helpen zichzelf als persoon te leren kennen in de 
beroepssituatie 

1% 6% 43% 48% 2% 

Begeleiden van 'geïntensiveerde trajecten'/ aios met pro-
blemen 

3% 12% 35% 26% 23% 

Omgaan met aios met sterk afwijkende standpunten, stijl en 
manier van werken 

3% 13% 39% 21% 25% 

Bron: vraag 21 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Bij twee onderdelen is iets meer dan 90% van mening dat de ondersteuning (net) voldoende 
is en bij de andere twee gaat het om 80%. De verschillen tussen de instituten zijn daarbij 
vrijwel steeds gering. Maar voor het begeleiden van ‘geïntensiveerde trajecten’ geldt dat in 
Rotterdam 68% zich voldoende ondersteund voelt en aan het AMC 86%. 
 
Tabel 3.24: Ondersteuning bij persoonsgericht begeleiden per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Helpen ontwikkelen van de aios bij een eigen, persoon-
lijke stijl als huisarts 

93%   92% 94% 91% 95% 94% 92% 93% 96% 
        min.         max. 

De aios helpen zichzelf als persoon te leren kennen in de 
beroepssituatie 

92%   95% 93% 87% 93% 95% 91% 91% 92% 
    max.   min.   max.       

Begeleiden van 'geïntensiveerde trajecten'/ aios met 
problemen 

80%   86% 85% 78% 83% 81% 81% 68% 79% 
    max.           min.   

Omgaan met aios met sterk afwijkende standpunten, 
stijl en manier van werken 

80%   81% 81% 78% 76% 84% 81% 79% 77% 
          min. max.       

Bron: vraag 21 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van de totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.8. Begeleiden van beginnende opleiders 
 
Een klein deel van de huisartsopleiders (7%) is betrokken bij het begeleiden van beginnende 
opleiders. In Groningen gaat het om 2% en in Maastricht om 14%. 
 
Tabel 3.25: Begeleiden van beginnende opleiders per instituut: Aandeel ja 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Begeleidt u beginnende opleiders? 7%   6% 7% 2% 4% 14% 3% 9% 8% 
        min.   max.       

Bron: vraag 22 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
 
 
Van degenen die beginnende opleiders begeleiden (N = 74), voelt 7% zich zeer vaardig en 
49% voelt zich vaardig in deze taak; 31% voelt zich daarin redelijk vaardig en 8% niet vaar-
dig genoeg. Tenslotte weet 5% zijn vaardigheid nog niet. 
 
Tabel 3.26: Vaardigheid begeleiden van beginnende opleiders 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het begeleiden van beginnende opleiders? 8% 31% 49% 7% 5% 
Bron: vraag 23 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N = 74. 
 
Gemiddeld voelt 59% van degenen die beginnende opleiders begeleiden zich daarin (zeer) 
vaardig. Per instituut varieert dit van 25% in Groningen tot 100% in Nijmegen. De N per 
instituut is overigens zeer klein: deze varieert van 4 tot 13 huisartsopleiders. 
 
Tabel 3.27: Vaardigheid begeleiden van beginnende opleiders per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het begeleiden van beginnende oplei-
ders? 

59%   50% 63% 25% 50% 71% 100% 54% 54% 
        min.     max.     

Bron: vraag 23 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N totaal = 70; N per instituut = 4-13. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
 
 
Van degenen die beginnende opleiders begeleiden, vindt 32% dat zij ruim voldoende onder-
steund worden, 43% dat het net voldoende is, 4% dat zij daarin veel te weinig worden onder-
steund en 11% vindt de ondersteuning net niet genoeg. Overigens weet 9% nog niet of het 
voldoende is. 
 
Tabel 3.28: Ondersteuning bij begeleiden van beginnende opleiders 
 Nee, veel 

te weinig 
Nee, net niet 

genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Coachen van beginnende opleiders 4% 11% 43% 32% 9% 
Bron: vraag 24 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N = 74. 
 
Gemiddeld vindt 84% van de opleiders die coachen dat de ondersteuning daarvoor voldoen-
de is. Dat varieert van 62% in Utrecht tot 100% aan het AMC, de VU en in Leiden en Nij-
megen. De N per instituut varieert daarbij van 3 tot 13 huisartsopleiders. 
 
Tabel 3.29: Ondersteuning bij begeleiden van beginnende opleiders per instituut: Aandeel (net) 

voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Coachen van beginnende opleiders 84%   100% 100% 75% 100% 86% 100% 75% 62% 
    max. max.   max.   max.   min. 

Bron: vraag 24 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N totaal = 69; N per instituut = 3-13. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.9. Verzorgen van onderwijs 
 
Een klein deel van de huisartsopleiders (13%) verzorgt onderwijs aan aios of opleiders in het 
kader van de huisartsenopleiding. Dat varieert van 7% aan het AMC tot 17% in Groningen. 
 
Tabel 3.30: Verzorgen van onderwijs per instituut: Aandeel ja 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Verzorgt u onderwijs aan aios of opleiders in het kader 
van de huisartsenopleiding? 

13%   7% 15% 17% 12% 11% 15% 16% 10% 
    min.   max.           

Bron: vraag 25 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Van degenen die onderwijs verzorgen (N = 148), voelt 21% zich zeer vaardig en 50% voelt 
zich zich zeer vaardig in deze taak; 24% voelt zich daarin redelijk vaardig en 3% niet vaar-
dig genoeg. Tenslotte weet 2% zijn vaardigheid nog niet. 
 
Tabel 3.31: Vaardigheid verzorgen van onderwijs 
 Niet vaardig 

genoeg 
Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer 
vaardig 

Weet ik 
nog niet 

Vaardigheid in het verzorgen van onderwijs? 3% 24% 50% 21% 2% 
Bron: vraag 26 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N = 148. 
 
Van degenen die onderwijs verzorgen, voelt 72% zich (zeer) vaardig. Dat varieert van 54% 
in Leiden tot 92% in Maastricht. De N per instituut is overigens klein: deze varieert van 13 
tot 29 huisartsopleiders. 
 
Tabel 3.32: Vaardigheid verzorgen van onderwijs per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het verzorgen van onderwijs? 72%   64% 67% 82% 54% 92% 72% 68% 79% 
          min. max.       

Bron: vraag 26 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N totaal = 145; N per instituut = 13-29. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Van degenen die onderwijs verzorgen, vindt 42% dat zij daarin ruim voldoende worden on-
dersteund, 38% vind de ondersteuning net voldoende, 9% net niet genoeg en 5% dat zij daar-
in veel te weinig worden ondersteund. 
 
Tabel 3.33: Ondersteuning bij verzorgen van onderwijs 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net niet 

genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Onderwijs verzorgen aan groepen (aios / opleiders) 5% 9% 38% 42% 5% 
Bron: vraag 27 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N = 145. 
 
Gemiddeld vindt 86% van de opleiders die onderwijs verzorgen dat zij daarin (net) voldoen-
de worden ondersteund. Dat varieert van 68% in Rotterdam tot 100% in Maastricht. De N 
per instituut varieert daarbij van 11 tot 21 huisartsopleiders. 
 
Tabel 3.34: Ondersteuning bij verzorgen van onderwijs per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Onderwijs verzorgen aan groepen (aios / opleiders) 86%   92% 94% 90% 82% 100% 78% 68% 93% 
            max.   min.   

Bron: vraag 27 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. NB: N totaal = 138; N per instituut = 11-21. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.10. Overzicht vaardigheid van huisartsopleiders per thema 
 
Van de acht thema’s waarin opleidersactiviteiten worden ingedeeld, voelen de huisartsoplei-
ders zich het meest vaardig in het inhoudelijk begeleiden van de aios. Het minst vaardig voe-
len zij zich wat betreft het begeleiden van beginnende opleiders. Overigens geldt voor alle 
zes kernthema’s dat hoogstens 2% van de huisartsopleiders zich daarin niet vaardig genoeg 
acht. Bij de additionele thema’s gaat het om 4% voor wat betreft het begeleiden van begin-
nende opleiders en 5% voor wat betreft het verzorgen van onderwijs. 
Er zijn in het algemeen geen grote verschillen tussen de opleidingsinstituten. Maar voor het 
verzorgen van onderwijs geldt dat 54% van de huisartsopleiders in Leiden zich daarin (zeer) 
vaardig voelt en in Maastricht is dat 92%. Voor de gevoelde vaardigheid in het begeleiden 
van beginnende opleiders geldt dat 25% van de huisartsopleiders in Groningen zich daarin 
(zeer) vaardig voelt en in Nijmegen 100%. Bij deze beide activiteiten geldt overigens dat een 
relatief groot deel van de huisartsopleiders deze activiteiten niet doet en de N daarom erg 
klein is.  
 
Tabel 3.35: Vaardigheid per thema en per instituut: Aandeel (zeer) vaardig 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vaardigheid in het inhoudelijk begeleiden van uw aios? 
(Thema 3) 

92%   95% 88% 93% 91% 92% 92% 89% 90% 
    max. min.             

Vaardigheid in het maken van een leeromgeving van uw 
praktijk? (Thema 2) 

87%   91% 90% 85% 87% 85% 89% 85% 86% 
    max.   min.   min.   min.   

Vaardigheid in het overdragen van de eigen expertise? 
(Thema 1) 

87%   88% 87% 86% 86% 87% 88% 87% 87% 
    max.   min. min.   max.     

Vaardigheid in het persoonsgericht begeleiden van uw 
aios? (Thema 6) 

82%   84% 82% 83% 76% 86% 82% 83% 78% 
          min. max.       

Vaardigheid in het begeleiden van het leerproces van de 
aios? (Thema 5) 

79%   83% 78% 77% 75% 76% 82% 79% 82% 
    max.     min.         

Vaardigheid in het toetsen en beoordelen van uw aios? 
(Thema 4) 

77%   79% 75% 82% 76% 71% 79% 81% 72% 
        max.   min.       

Vaardigheid in het verzorgen van onderwijs?  
(Thema 8) 

72%   64% 67% 82% 54% 92% 72% 68% 79% 
          min. max.       

Vaardigheid in het begeleiden van beginnende oplei-
ders? (Thema 7) 

59%   50% 63% 25% 50% 71% 100% 54% 54% 
        min.     max.     

Bron: vraag 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 en 26 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op het aandeel (zeer) vaardig. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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3.11. Overzicht ondersteuning door instituut per thema 
 
Er is een groot aantal opleidersactiviteiten waarvoor geldt dat minimaal 90% van de huis-
artsopleiders zich daarin net of ruim voldoende in ondersteund voelen door het eigen oplei-
dingsinstituut. De verschillen per activiteit tussen het laagst en het hoogst scorende instituut 
is minimaal 5% (voor het “Aanleren van communicatieve vaardigheden etc.”) en maximaal 
11% (voor het “Volgen en sturen van het leerproces”). 
 
Tabel 3.36: Ondersteuning per opleidersactiviteit en per instituut (1): Aandeel (net) voldoende mi-

nimaal 90% 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Aanleren van communicatievaardigheden en structure-
ring consult (Thema 1) 

99%   100% 100% 95% 99% 99% 98% 99% 99% 
    max. max. min.           

Feedback geven 
(Thema 3) 

98%   99% 97% 94% 100% 97% 99% 99% 99% 
        min. max.         

Zorgen voor veilig opleidingsklimaat  
(Thema 2) 

96%   95% 98% 93% 96% 95% 97% 98% 99% 
        min.         max. 

Overbrengen van huisartsgeneeskundig handelen in de 
brede zin (Thema 1) 

96%   96% 98% 94% 95% 92% 98% 97% 98% 
      max.     min. max.   max. 

Kennen van je rol in het beoordelen van de aios 
(Thema 4) 

96%   99% 96% 93% 95% 93% 97% 96% 96% 
    max.   min.   min.       

Jezelf doelbewust inzetten als rolmodel  
(Thema 1) 

95%   96% 98% 93% 92% 93% 96% 94% 96% 
      max.   min.         

Inzetten van verschillende typen leergesprekken / stel-
len van vragen (Thema 3) 

95%   99% 96% 89% 97% 94% 96% 90% 96% 
    max.   min.           

Beoordelen op basis van beschikbare toetsen, beoordelings-
instrumenten en overige informatiebronnen (Thema 4) 

95%   98% 90% 92% 96% 97% 95% 96% 92% 
    max. min.             

Volgen en sturen van het leerproces: vertalen van obser-
vaties naar ontwikkelingspunten voor de aios (Thema 3) 

94%   98% 94% 89% 99% 92% 95% 93% 92% 
        min. max.         

Feedback geven op basis van beschikbare toetsen, beoorde-
lingsinstrumenten en overige informatiebronnen (Thema 4) 

94%   96% 94% 88% 97% 97% 95% 94% 90% 
        min. max. max.       

Kennen van je rol als begeleider van het leerproces van 
de aios (Thema 5) 

94%   95% 98% 92% 96% 91% 90% 94% 96% 
      max.       min.     

Helpen ontwikkelen van de aios bij een eigen, persoon-
lijke stijl als huisarts (Thema 6) 

93%   92% 94% 91% 95% 94% 92% 93% 96% 
        min.         max. 

Feedforward geven (aangeven welk gedrag je van de aios verwacht, 

meedenken over de manier waarop de aios dit kan bereiken) (Thema 3) 
93%   96% 95% 90% 96% 91% 94% 89% 93% 

    max.     max.     min.   
Volgen en sturen van het leerproces 
(Thema 5) 

92%   92% 94% 86% 93% 91% 92% 92% 97% 
        min.         max. 

De aios helpen zichzelf als persoon te leren kennen in de 
beroepssituatie (Thema 6) 

92%   95% 93% 87% 93% 95% 91% 91% 92% 
    max.   min.   max.       

Afstemming en samenwerking binnen opleidingspraktijk 
(Thema 2) 

92%   92% 96% 87% 91% 88% 91% 91% 95% 
      max. min.           

Bekendheid met regelgeving rondom opleiden 
(Thema 2) 

91%   92% 94% 88% 87% 90% 94% 90% 93% 
      max.   min.   max.     

Opleiden op de post: bekwaamheidsverklaring afgeven 
(Thema 4) 

91%   87% 92% 90% 93% 93% 89% 91% 95% 
    min.             max. 

Leerwerkplan maken 
(Thema 2) 

90%   94% 93% 86% 93% 91% 93% 89% 84% 
    max.             min. 

Begeleiden naar zelfsturing van de aios 
(Thema 5) 

90%   91% 93% 86% 87% 86% 89% 93% 92% 
      max. min.   min.   max.   

Zorgen voor een patiëntenaanbod dat aansluit bij het 
cursorisch gedeelte van de opleiding (Thema 2) 

90%   92% 91% 86% 83% 89% 92% 88% 92% 
    max.     min.   max.   max. 

Bron: vraag 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24 en 27 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op het aandeel (net) voldoende. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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Er is een beperkt aantal opleidersactiviteiten waarvoor geldt dat minder dan 90% van de 
huisartsopleiders zich daarin net of ruim voldoende in ondersteund voelen door het eigen 
opleidingsinstituut. De verschillen tussen de instituten zijn daarbij minimaal 8% (voor bij-
voorbeeld het “Voeren van een beoordelingsgesprek etc.”) en maximaal 38% (voor “Coa-
chen van beginnende opleiders”). Voor dat laatste item geldt overigens dat de N per instituut 
zeer klein is, omdat het maar voor een zeer beperkt aantal huisartsopleiders van toepassing 
is, net als voor het item “Onderwijs verzorgen etc.”, waarvoor het verschil tussen het laagst 
en hoogst scorende instituut 32% is. Zonder die twee items is het maximale verschil 18% 
(voor het “Begeleiden van geïntensiveerde trajecten etc.”).  
 
Tabel 3.37: Ondersteuning per opleidersactiviteit en per instituut (2): Aandeel (net) voldoende min-

der dan 90% 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Voeren van een beoordelingsgesprek bij twijfel over de 
voortgang van de aios (Thema 4) 

89%   91% 90% 85% 91% 87% 88% 93% 88% 
        min.       max.   

Overbrengen van het handelen volgens de meest recen-
te inzichten (Thema 1) 

89%   93% 88% 87% 86% 87% 89% 90% 90% 
    max.     min.         

Doen van organisatorische aanpassingen in de praktijk-
setting (Thema 2) 

89%   90% 93% 88% 88% 90% 87% 86% 90% 
      max.         min.   

Overbrengen van medisch-technische vaardigheden 
(Thema 1) 

87%   84% 89% 88% 91% 80% 88% 90% 89% 
          max. min.       

Begeleiden bij werken met het individueel opleidings-
plan (IOP) (Thema 5) 

86%   89% 90% 81% 81% 85% 88% 91% 84% 
        min. min.     max.   

Onderwijs verzorgen aan groepen (aios / opleiders) 
(Thema 8) 

86%   92% 94% 90% 82% 100% 78% 68% 93% 
            max.   min.   

Coachen van beginnende opleiders 
(Thema 7) 

84%   100% 100% 75% 100% 86% 100% 75% 62% 
    max. max.   max.   max.   min. 

Inzetten van op de situatie en persoon afgestemde 
begeleidingsvormen (Thema 5) 

84%   82% 86% 83% 83% 87% 80% 84% 85% 
            max. min.     

Begeleiden van 'geïntensiveerde trajecten'/ aios met 
problemen (Thema 6) 

80%   86% 85% 78% 83% 81% 81% 68% 79% 
    max.           min.   

Omgaan met aios met sterk afwijkende standpunten, 
stijl en manier van werken (Thema 6) 

80%   81% 81% 78% 76% 84% 81% 79% 77% 
          min. max.       

Begeleiden van de aios bij werken met het portfolio  
(Thema 5) 

72%   71% 67% 76% 74% 70% 71% 78% 67% 
      min.         max.   

Bron: vraag 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24 en 27 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op het aandeel (net) voldoende. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
 



 

Peiling huisartsopleiders 2015, NIVEL 2015 27 

4. Overige resultaten 
 
 
4.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt voor alle andere vragen uit de vragenlijst getoond hoe de huisartsop-
leiders hebben geantwoord. Daarbij wordt, vergelijkbaar met het vorige hoofdstuk, eerst ge-
toond welk deel van alle responderende huisartsopleiders elk van de oorspronkelijk ant-
woordcategorieën heeft aangekruist. Categorieën die daarna worden samengevoegd, zijn in 
de kop van deze tabellen rood gekleurd. 
Daarna wordt voor de zelfde vragen getoond welk deel van alle responderende huisartsoplei-
ders een bepaalde combinatie van antwoordcategorieën heeft aangekruist. Daarbij zijn de 
alle huisartsopleiders buiten beschouwing gelaten die “weet ik nog niet” hebben aangekruist 
of waarvoor de vraag niet van toepassing is. Het resulterende aandeel wordt ook per instituut 
weergegeven. Bij het instituut of de instituten met het laagste aandeel staat “min.” en bij het 
instituut of de instituten met het hoogste aandeel staat “max.”. De percentages zijn voorts 
gekleurd afhankelijk van de hoogte van de absolute waarde van die percentages: 0% is rood 
gekleurd en 100% is groen gekleurd. 
In enkele situaties is een extra tabel opgenomen met een andere tweedeling. 
 
 
4.2. Ervaring als huisartsopleider 
 
Een klein deel van de huisartsopleiders (6%) heeft pas één aios begeleid. Iets meer dan een 
derde (36%) heeft tot nu toe 2-5 aios begeleid. Een klein deel van de huisartsopleiders heeft 
tot nu toe 16-20 aios begeleid (6%) of meer dan 20 (5%).  
 
Tabel 4.1: Ervaring als huisartsopleider 
 Een 2-5 6-10 11-15 16-20 >=21 

Hoeveel aios heeft u tot nu toe begeleid, inclusief uw eventuele 
huidige aios? 

6% 36% 29% 18% 6% 5% 

Bron: vraag 1 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel mi-
nimaal 6 aios heeft begeleid.  
 
Bijna 60% van de huisartsopleiders (57%), heeft tot nu toe 6 of meer aios begeleid. Van de 
huisartsopleiders in Groningen heeft net iets minder dan de helft (47%) al 6 of meer aios 
begeleid en aan de VU is dit 67%.  
 
Tabel 4.2: Ervaring als huisartsopleider per instituut: Aandeel >= 6 aios tot nu toe 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Aandeel huisartsopleiders dat >=6 aios heeft begeleid 57%   60% 67% 47% 63% 54% 52% 59% 59% 
      max. min.           

Bron: vraag 1 van “enquête 2015 huisartsopleiders”.  
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.3. Motivatie als huisartsopleider 
 
Aan de huisartsopleiders is in 2015 een zelfde reeks redenen voorgelegd die een rol kunnen 
spelen bij de beslissing om huisartsopleider te zijn als in 2007.  
De reden die in 2015 het vaakst erg belangrijk wordt gevonden (59%) is dat het gewoon leuk 
is om opleider te zijn. De reden die het vaakst onbelangrijk wordt gevonden (36%) is dat het 
een carrièrestap zou zijn. 
 
Tabel 4.3: Redenen om huisartsopleider te zijn 
 Onbelangrijk 

 / geen reden 
Enigszins 

belangrijk 
Belangrijk Erg belangrijk 

Het is gewoon leuk om te doen 1% 3% 38% 59% 
Het is een uitdaging en verfrissend om iedere keer met een 
jonge collega over het vak te praten 

0% 6% 52% 42% 

Het geeft voldoening om opgebouwde deskundigheid over te 
dragen 

0% 7% 59% 34% 

Ik hecht aan de dynamiek in mijn dagelijkse werkzaamheden die 
samenhangt met het opleiderschap 

5% 21% 52% 21% 

Bij een moderne praktijkvoering past het begeleiden van aios 
goed 

8% 22% 53% 17% 

Aios brengen nieuwe en extra informatie over het vak mee 4% 28% 55% 13% 
Ik wil contact hebben met de opleiding om meer kennis op te 
doen over vernieuwingen in het vak 

10% 37% 43% 10% 

Ik ervaar het als mijn plicht om de nieuwe generatie huisartsen 
te ondersteunen bij het opdoen van praktijkervaring 

13% 34% 39% 14% 

Het biedt een accentverschuiving: meer begeleidingsgericht, 
minder patiëntgericht 

30% 41% 24% 6% 

Het is voor mij een carrièrestap als onderdeel van de huisart-
senloopbaan 

36% 34% 24% 6% 

Bron: vraag 5 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (erg) belangrijk. 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel een 
reden belangrijk of erg belangrijk vindt. Daar zijn de redenen ook op gesorteerd. Verder is 
steeds aangegeven welk deel deze redenen (erg) belangrijk werden gevonden in 2007. 
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De reden die het vaakst (erg) belangrijk gevonden wordt om huisartsopleider te zijn, is dat 
het gewoon leuk is om opleider te zijn (97%). De tweede belangrijke reden is dat het een 
uitdaging en verfrissend is om ieder keer met een jonge collega over het vak te praten (94%). 
De derde reden die vaak (erg) belangrijk gevonden wordt, is dat het voldoening geeft om 
opgebouwde deskundigheid over te dragen (93%). Elk van deze drie redenen waren ook in 
2007 (erg) belangrijk. Ook geldt dat de verschillen tussen de opleidingsinstituten gering zijn. 
Er zijn 5 redenen die voor ongeveer 50-75% van de huisartsopleiders (erg) belangrijk zijn. 
Elk van deze redenen lijkt tussen 2007 en 2015 iets (+ 3%) of aanzienlijk (+ 18%) belangrij-
ker te zijn geworden. Maastricht heeft bij 4 van deze 5 redenen de hoogste score en die is 
dan ongeveer 10-25% hoger dan het laagst scorende instituut. 
De redenen die het minst vaak (erg) belangrijk gevonden worden, zijn de accentverschuiving 
die het biedt van patiënt- naar begeleidingsgericht en de carrièrestap als onderdeel van de 
huisartsenloopbaan (beide 29%). Deze redenen worden nu wel iets belangrijker gevonden 
dan in 2007. De verschillen tussen de instituten zijn relatief groot: Maastricht heeft bij beide 
redenen de hoogste score en die is dan ongeveer 15% hoger dan het laagst scorende instituut. 
 
Tabel 4.4: Redenen om huisartsopleider te zijn per instituut: Aandeel (erg) belangrijk 
 Tot. 

(2007) 
  Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Het is gewoon leuk om te doen 97%   98% 95% 96% 95% 98% 96% 96% 98% 
(97%)   max. min.   min. max.     max. 

Het is een uitdaging en verfrissend om iedere keer met 
een jonge collega over het vak te praten 

94%   93% 93% 96% 92% 96% 95% 96% 93% 
(93%)       max. min. max.   max.   

Het geeft voldoening om opgebouwde deskundigheid 
over te dragen 

93%   95% 92% 94% 97% 92% 95% 91% 92% 
(93%)         max.     min.   

Ik hecht aan de dynamiek in mijn dagelijkse werkzaam-
heden die samenhangt met het opleiderschap 

74%   71% 71% 70% 69% 81% 79% 72% 73% 
(68%)         min. max.       

Bij een moderne praktijkvoering past het begeleiden 
van aios goed 

70%   65% 72% 67% 74% 76% 73% 69% 69% 
(52%)   min.       max.       

Aios brengen nieuwe en extra informatie over het vak 
mee 

68%   64% 66% 68% 68% 72% 71% 73% 64% 
(60%)   min.           max. min. 

Ik wil contact hebben met de opleiding om meer kennis 
op te doen over vernieuwingen in het vak 

53%   48% 49% 43% 57% 69% 58% 59% 44% 
(48%)       min.   max.       

Ik ervaar het als mijn plicht om de nieuwe generatie huis-
artsen te ondersteunen bij het opdoen van praktijkervaring 

52%   45% 47% 49% 50% 59% 56% 57% 56% 
(49%)   min.       max.       

Het biedt een accentverschuiving: meer begeleidingsge-
richt, minder patiëntgericht 

29%   23% 27% 21% 24% 37% 33% 35% 34% 
(27%)       min.   max.       

Het is voor mij een carrièrestap als onderdeel van de 
huisartsenloopbaan 

29%   24% 26% 27% 28% 37% 34% 34% 25% 
(24%)   min.       max.       

Bron: vraag 5 van “enquête 2015 huisartsopleiders” en vraag 11 van “enquête 2007 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel 
(erg) belangrijk in 2015 van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Ongeveer 10% van de huisartsopleiders heeft overigens nog gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om een of meerdere andere (erg) belangrijke redenen te noemen om huisartsopleider 
te zijn. Vaak betrof dat een herhaling van of een variant op een van de bovenstaande rede-
nen. Ook werd daar wel eens gewag gemaakt van andere zaken, zoals het feit dat men in-
middels geen opleider meer is. 
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4.4. Kenmerken van de praktijksetting 
 
Van de responderende huisartsopleiders heeft 6% op dit moment geen aios in de praktijk 
rondlopen, 66% heeft er één, 20% heeft er twee en bij de overige huisartsopleiders zijn er 
momenteel drie of meer aios in de eigen praktijksetting aanwezig. 
Enkele huisartsopleiders (1%) zijn op dit moment niet meer erkend als opleider en werken in 
een praktijksetting waar ook geen enkele andere erkende huisartsopleider werkzaam is. Iets 
meer dan een derde van de huisartsopleiders (38%) is in de eigen praktijksetting de enige 
opleider en 39% werkt in een praktijksetting waar twee opleiders erkend zijn. Bijna een 
kwart van de opleiders (23%) werkt in een praktijkzetting waar in totaal minimaal 3 oplei-
ders aanwezig zijn. 
Bijna de helft van de huisartsopleiders (49%) werkt in een praktijksetting waar geen “co-
opleider” betrokken is bij de opleiding. Bij een derde van de opleiders (34%) is wel nog één 
niet als opleider erkende huisarts betrokken bij de opleiding. Bij 18% zijn er minimaal twee 
van dergelijke “co-opleiders” in de praktijksetting aanwezig. 
Naast de opleiders en “co-opleiders” zijn er in de praktijksetting vaak ook nog 1 of meer 
huisartsen aanwezig die niet bij de opleiding zijn betrokken. 
 
Tabel 4.5: Kenmerken van de praktijksetting 
 Geen 1 2 3 4 >=5 

Hoeveel aios zijn er in totaal in uw praktijksetting, inclusief uw 
eventuele huidige aios? 

6% 66% 20% 5% 2% 1% 

Hoeveel erkende opleiders zijn er in uw praktijksetting, inclu-
sief u zelf? 

1% 37% 39% 15% 5% 3% 

Hoeveel andere huisartsen zijn er in uw praktijksetting nog als 
"co-opleider" betrokken bij de opleiding? 

49% 34% 12% 3% 2% 1% 

Hoeveel huisartsen zijn er in uw praktijksetting die niet be-
trokken zijn bij de opleiding? 

42% 25% 16% 9% 5% 3% 

Bron: vraag 2 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder eerst aangegeven welk deel 
minimaal 1 aios, opleider, co-opleider of andere huisarts in de praktijksetting heeft. Daarna 
wordt nog getoond welk deel minimaal 2 aios, opleiders, co-opleiders of andere huisartsen in 
de praktijksetting heeft. 
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Van de responderende huisartsopleiders heeft 94% op dit moment een aios in de praktijk 
rondlopen. Van de huisartsopleiders in Leiden is dat 90% en van het AMC 98%. 
Vrijwel alle responderende huisartsopleiders (99%) zijn ook op dit moment erkend als huis-
artsopleider of werken in een praktijksetting waar op dit moment nog een andere erkende 
huisartsopleider aanwezig is. In Utrecht geldt dit voor 97% van de opleiders en in het AMC, 
in Groningen en in Rotterdam voor 100%. 
Bij de helft van de huisartsopleiders (51%) is er ook nog een co-opleider in de praktijksetting 
aanwezig. In Groningen is dat bij 39% van de opleiders het geval en in Maastricht bij 61%. 
Naast de erkende opleiders en de co-opleiders is er bij 58% van de responderende huisarts-
opleiders ook nog een andere huisarts in de praktijksetting werkzaam, die niet direct bij de 
opleiding betrokken zijn. In Leiden is dat 47% en in Utrecht 66%. 
 
Tabel 4.6: Kenmerken van de praktijksetting per instituut (1): Aandeel >= 1 aios, opleiders, co-

opleiders of andere huisartsen 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Aandeel met minimaal 1 aios in de praktijksetting 94%   98% 95% 90% 90% 91% 97% 97% 94% 
    max.   min. min.         

Aandeel met minimaal 1 erkende opleider in de prak-
tijksetting 

99%   100% 98% 100% 99% 99% 99% 100% 97% 
    max.   max.       max. min. 

Aandeel met minimaal 1 co-opleider in de praktijkset-
ting 

51%   46% 55% 39% 45% 61% 60% 49% 51% 
        min.   max.       

Aandeel met minimaal 1 andere huisarts in de praktijk-
setting 

58%   56% 63% 63% 47% 50% 59% 54% 66% 
          min.       max. 

Bron: vraag 2 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Iets meer dan een kwart van de huisartsopleiders (29%) werkt in een praktijksetting waar op 
dit moment 2 of meer aios aanwezig zijn. In Maastricht is dat 18% en aan de VU 40%.  
Bijna twee-derde (62%) van de huisartsopleiders werkt in een praktijksetting waar 2 of meer 
huisartsopleiders aanwezig zijn. In Maastricht is dat 37% en in Utrecht 69%. 
Bij 17% van de huisartsopleiders zijn er 2 of meer co-opleiders aanwezig. In Groningen is 
dat 10% en in Nijmegen 22%. 
Naast de opleiders en co-opleiders is er bij 33% van de opleiders nog sprake van 2 of meer 
andere huisartsen in de praktijksetting. In Leiden is dat 25% en in Utrecht 39%. 
 
Tabel 4.7: Kenmerken van de praktijksetting per instituut (2): Aandeel >= 2 aios, opleiders, co-

opleiders of andere huisartsen 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Aandeel met meer dan 1 aios in de praktijksetting 29%   32% 40% 19% 27% 18% 32% 28% 29% 
      max.     min.       

Aandeel met meer dan 1 erkende opleider in de prak-
tijksetting 

62%   63% 68% 60% 67% 37% 64% 62% 69% 
            min.     max. 

Aandeel met meer dan 1 co-opleider in de praktijkset-
ting 

17%   17% 20% 10% 18% 18% 22% 18% 14% 
        min.     max.     

Aandeel met meer dan 1 andere huisarts in de praktijk-
setting 

33%   31% 37% 34% 25% 29% 37% 29% 39% 
          min.       max. 

Bron: vraag 2 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.5. Samenwerking tussen opleiders binnen praktijksetting 
 
Als er meer dan één opleider in de praktijksetting is (wat volgens tabel 4.5 bij 62% van alle 
opleiders het geval is), dan wordt volgens de meeste opleiders (77%) ruim voldoende sa-
mengewerkt. In een beperkt aantal situaties wordt er echter veel te weinig (2%) of net niet 
genoeg samengewerkt (3%). Een klein deel (3%) weet nog niet of er voldoende wordt sa-
mengewerkt. 
Het op structurele basis samen gesprekken voeren en beoordelingen bespreken, gebeurt vol-
gens 49% van de opleiders in ruim voldoende mate. Volgens 10% van de opleiders gebeurt 
dat veel te weinig en 12% vindt dat dat net niet genoeg gebeurt. Een klein deel (5%) weet 
nog niet of er voldoende gesprekken worden gevoerd op structurele basis. 
 
Tabel 4.8: Samenwerking met andere opleiders binnen de praktijksetting 
 Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Vindt er samenwerking plaats tussen u en de andere opleiders 
in uw praktijksetting? 

2% 3% 15% 77% 3% 

Worden er op structurele basis door u en de andere opleiders 
samen gesprekken gevoerd en beoordelingen besproken? 

10% 12% 24% 49% 5% 

Bron: vraag 3 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel vindt 
dat er (net) voldoende wordt samengewerkt. De “weet ik nog niet”-categorie is daarbij buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Als er meer dan één opleider in de praktijksetting is, dan wordt volgens vrijwel alle opleiders 
(95%) net of ruim voldoende samengewerkt. In Maastricht is dat 88% en aan het AMC 97%. 
Het op structurele basis samen gesprekken voeren en beoordelingen bespreken, gebeurt vol-
gens 77% van de opleiders in (net) voldoende mate. In Maastricht is dat 61% en aan de VU 
85%. 
 
Tabel 4.9: Samenwerking met andere opleiders binnen de praktijksetting per instituut: Aandeel 

(net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Vindt er samenwerking plaats tussen u en de andere 
opleiders in uw praktijksetting? 

95%   97% 95% 95% 96% 88% 97% 92% 94% 
    max.       min. max.     

Worden er op structurele basis door u en de andere opleiders 
samen gesprekken gevoerd en beoordelingen besproken? 

77%   79% 85% 82% 81% 61% 73% 70% 80% 
      max.     min.       

Bron: vraag 3 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.6. Samenwerking met opleidingsinstituut 
 
Twee-derde van de huisartsopleiders (66%) vindt dat er ruim voldoende contact en uitwisse-
ling is met het opleidingsinstituut. In een beperkt aantal situaties vindt men dat dat veel te 
weinig (1%) of net niet genoeg gebeurt (3%). Een klein deel (1%) weet dit nog niet. 
Bijna de helft van de huisartsopleiders (46%) vindt dat er ruim voldoende contact en uitwis-
seling is met de opleidingscoördinator. In een beperkt aantal situaties vindt men dat dat veel 
te weinig (3%) of net niet genoeg gebeurt (6%). Tenslotte weet 6% dit nog niet. 
 
Tabel 4.10: Samenwerking met opleidingsinstituut 
 Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Heeft u voldoende contact en uitwisseling met uw opleidingsin-
stituut? 

1% 3% 29% 66% 1% 

Heeft u voldoende contact en uitwisseling met de opleidersco-
ordinator? 

3% 6% 39% 46% 6% 

Bron: vraag 7 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel vindt 
dat er (net) voldoende wordt samengewerkt. De “weet ik nog niet”-categorie is daarbij buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Vrijwel alle huisartsopleiders (96%) vinden dat er net of ruim voldoende contact en uitwisse-
ling is met het opleidingsinstituut. In Groningen is dat 89% en in Rotterdam 99%. 
Negen van de tien huisartsopleiders (90%) vinden dat er net of ruim voldoende contact en 
uitwisseling is met de opleiderscoördinator. In Groningen is dat 87% en in Maastricht 95%. 
 
Tabel 4.11: Samenwerking met opleidingsinstituut per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Heeft u voldoende contact en uitwisseling met uw op-
leidingsinstituut? 

96%   95% 97% 89% 96% 97% 96% 99% 97% 
        min.       max.   

Heeft u voldoende contact en uitwisseling met de oplei-
derscoördinator? 

90%   87% 91% 87% 90% 95% 93% 88% 93% 
    min.   min.   max.       

Bron: vraag 7 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.7. Belang van contacten met opleidingsinstituut 
 
Aan de huisartsopleiders is in 2015 een zelfde reeks vormen van contact met het opleidings-
instituut voorgelegd als in 2007.  
Terugkomdagen worden in 2015 het vaakst erg belangrijk gevonden: 23% van de huisartsop-
leiders hebben dat aangegeven.  
Digitale informatie over het cursorische deel van de opleiding, zoals bijvoorbeeld een 
“Blackboard”, wordt het vaakst onbelangrijk gevonden: 19% vindt het niet belangrijk. 
 
Tabel 4.12: Belang van contacten met opleidingsinstituut van huisartsopleiders 
 Niet 

belangrijk 
Enigszins 

belangrijk 
Neutraal Belangrijk Erg 

belangrijk 
Weet ik 
nog niet 

Evaluaties/rapportage van voortgang aios in praktijk 1% 8% 13% 63% 15% 0% 
Terugkomdagen van het opleidingsinstituut met de oplei-
ders 

1% 10% 12% 54% 23% 0% 

Evaluatiegesprek met aios, opleider en docent van het 
opleidingsinstituut samen 

2% 8% 19% 51% 18% 3% 

Bezoek aan praktijk door docent van het opleidingsinsti-
tuut voor bijvoorbeeld een begeleidingsgesprek met aios 
en opleiders 

4% 12% 23% 46% 13% 2% 

Functioneringsgesprek met docent van het opleidingsin-
stituut 

5% 11% 29% 44% 8% 4% 

Digitale informatie over cursorische deel van de opleiding, 
zoals bijvoorbeeld een "Blackboard" 

19% 22% 35% 20% 2% 3% 

Bron: vraag 6 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (erg) belangrijk (exclusief weet niet). 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel een 
contactvorm belangrijk of erg belangrijk vindt. Daarop zijn de contactvormen ook gesor-
teerd. Verder is aangegeven welk deel deze contactvormen (erg) belangrijk vonden in 2007. 
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Evaluaties/rapportage van de voortgang van de aios in de praktijk worden door 78% van de 
huisartsopleiders belangrijk of erg belangrijk gevonden, terugkomdagen door 77% van de 
huisartsopleiders en een evaluatiegesprek met aios, opleider en docent van het opleidingsin-
stituut door 70%. Opvallend is dat de terugkomdagen in 2007 veel vaker (erg) belangrijk 
werden gevonden dan nu: 93% toen en 77% nu. Voor de andere twee belangrijke contact-
vormen zijn de verschillen met 2007 veel kleiner. De verschillen tussen de instituten in 2015 
voor het belang van deze contactvormen zijn substantieel: grofweg 15- 45%. 
Er zijn twee contactvormen die door iets meer dan de helft (54%-60%) van de opleiders 
(erg) belangrijk gevonden worden. Deze twee contactvormen werden in 2007 overigens nog 
door ongeveer 70% van de opleiders (erg) belangrijk gevonden. De verschillen tussen de 
instituten in 2015 zijn relatief groot: grofweg 30-40%. 
Digitale informatie over het cursorische deel van de opleiding, zoals bijvoorbeeld een 
“Blackboard”, wordt het minst vaak (erg) belangrijk gevonden: 22% vindt dit (erg) belang-
rijk. In 2007 werd deze contactvorm nog door 44% van de opleiders (erg) belangrijk gevon-
den.  
Opvallend is dat de opleiders van het AMC bij 4 van de 6 contactvormen het laagst scoren. 
 
Tabel 4.13: Belang van contacten met opleidingsinstituut per instituut: Aandeel (erg) belangrijk 
 Tot. 

(2007) 
  Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Evaluaties/rapportage van voortgang aios in praktijk 78%   71% 79% 69% 78% 83% 85% 76% 83% 
(75%)       min.     max.     

Terugkomdagen van het opleidingsinstituut met de 
opleiders 

77%   64% 79% 70% 72% 86% 86% 80% 80% 
(93%)   min.       max. max.     

Evaluatiegesprek met aios, opleider en docent van het 
opleidingsinstituut samen 

70%   44% 74% 51% 87% 82% 81% 58% 89% 
(72%)   min.             max. 

Bezoek aan praktijk door docent van het opleidingsinstituut 
voor bijvoorbeeld een begeleidingsgesprek met aios en opleiders 

60%   34% 69% 50% 69% 74% 75% 59% 55% 
(68%)   min.         max.     

Functioneringsgesprek met docent van het opleidings-
instituut 

54%   36% 56% 52% 63% 63% 57% 49% 62% 
(70%)   min.     max. max.       

Digitale informatie over cursorische deel van de oplei-
ding, zoals bijvoorbeeld een "Blackboard" 

22%   26% 19% 21% 15% 29% 24% 18% 25% 
(44%)         min. max.       

Bron: vraag 6 van “enquête 2015 huisartsopleiders” en vraag 33 van “enquête 2007 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel 
(erg) belangrijk in 2015 van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.8. Frequentie opleidersactiviteiten 
 
Leergesprekken vinden volgens 57% van de huisartsopleiders minstens 3 maal per week 
plaats en volgens 36% 1-2 maal per week. Bij 6% van de opleiders gebeurt dit 1-3 maal per 
maand. Geringere frequenties komen bijna niet voor.  
Het bijwonen van patiëntcontacten van de aios, gevolgd door een nabespreking, vindt vol-
gens 18% van de opleiders minstens 3 maal per week plaats en volgens 45% 1-2 maal per 
week. Bij 26% gebeurt dit 1-3 maal per maand en bij 10% 1 maal per maand of minder. 
Een op video opgenomen consult van de aios nabespreken gebeurt meestal 1-2 maal per 
week (35%) of 1-3 maal per maand (44%). 
De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende leeractiviteiten laten plannen, gebeurt 
meestal 1-3 maal per maand (40%) of 1 maal per maand of minder (35%). 
 
Tabel 4.14: Frequentie van opleidersactiviteiten 
 3x per 

week of 
vaker 

1-2x per 
week 

1-3x per 
maand 

1x per 
maand of 

minder 

Nooit Weet ik 
nog niet 

Een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of procesge-
richte gesprekken) voeren met de aios 

57% 36% 6% 1% 0% 0% 

Een patiëntencontact van de aios bijwonen, gevolgd door een 
nabespreking 

18% 45% 26% 10% 1% 0% 

Een op video opgenomen consult van de aios nabespreken 1% 35% 44% 18% 1% 1% 
De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende leerac-
tiviteiten laten plannen 

3% 19% 40% 35% 1% 1% 

Bron: vraag 8 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel >= 1 x per week (exclusief weet niet). 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel mi-
nimaal 1 maal per week een bepaalde opleidersactiviteit uitvoert. In die tabel staat tevens 
welk deel van de aios in 2014 heeft aangegeven dat een dergelijke activiteit minimaal 1 maal 
per week plaatsvond in het eerste jaar.  
Leergesprekken vinden volgens 94% van de huisartsopleiders minstens 1 maal per week 
plaats. In Leiden is dat 80% en aan de VU 100%. Van de aios in 2014 heeft 87% aangegeven 
dat een dergelijke activiteit minimaal 1 maal per week plaatsvond in het eerste jaar. 
Patiëntcontacten bijwonen en nabespreken vindt volgens 63% van de opleiders minstens 1 
maal per week plaats. In Leiden is dat 38% en in Rotterdam 94%. In 2014 gaf overigens 
45% van de aios aan dat dit minimaal 1 maal per week plaats heeft gevonden. 
Volgens 37% van de opleiders wordt minimaal 1 maal per week een video nabesproken. In 
leiden is dit 16% en in Utrecht 56%. In 2014 gaf 24% van de aios deze frequentie aan. 
De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende leeractiviteiten laten plannen, gebeurt 
volgens 23% van de huisartsopleiders minimaal 1 maal per week. In Leiden is dat 8% en in 
Maastricht 33%. In 2014 gaf 23% van de aios deze frequentie aan. 
 
Tabel 4.15: Frequentie van opleidersactiviteiten per instituut: Aandeel >= 1 x per week 
 Tot. 

(aios) 
  Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of 
procesgerichte gesprekken) voeren met de aios 

94%   93% 100% 85% 80% 97% 96% 95% 98% 
(87%)     max.   min.         

Een patiëntencontact van de aios bijwonen, gevolgd 
door een nabespreking 

63%   46% 60% 92% 38% 42% 84% 94% 39% 
(45%)         min.     max.   

Een op video opgenomen consult van de aios nabespre-
ken 

37%   33% 48% 31% 16% 49% 24% 36% 56% 
(24%)         min.       max. 

De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende 
leeractiviteiten laten plannen 

23%   15% 30% 11% 8% 33% 29% 27% 25% 
(23%)         min. max.       

Bron: vraag 8 van “enquête 2015 huisartsopleiders” en vraag 11 van “enquête 2014 aios huisartsgeneeskunde”; Tabel is gesorteerd op 
aandeel >= 1 x per week in 2015 van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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Bijna driekwart van de huisartsopleiders (73%) is van mening dat er ruim voldoende leerge-
sprekken plaatsvinden. Bijna een derde (32%) vindt dat op video opgenomen consulten ruim 
voldoende nabesproken worden. 
 
Tabel 4.16: Mening over frequentie van opleidersactiviteiten 
 Nee, veel 

te weinig 
Nee, net niet 

genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of procesge-
richte gesprekken) voeren met de aios 

0% 4% 22% 73% 0% 

Een patiëntencontact van de aios bijwonen, gevolgd door een 
nabespreking 

2% 15% 39% 43% 0% 

De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende leerac-
tiviteiten laten plannen 

2% 16% 42% 39% 1% 

Een op video opgenomen consult van de aios nabespreken 4% 23% 41% 32% 1% 
Bron: vraag 9 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
 
Voor een vergelijking tussen de opleidingsinstituten is hieronder aangegeven welk deel een 
frequentie net of ruim voldoende vindt. Daarop zijn de activiteiten ook gesorteerd. In die 
tabel staat tevens welk deel van de aios in 2014 vond dat een dergelijke activiteit in vol-
doende mate plaatsvond in het eerste jaar. 
 
Vrijwel alle huisartsopleiders (95%) zijn van mening dat er net of ruim voldoende leerge-
sprekken plaatsvinden. In Groningen is dat 89% en in Utrecht 100%. In 2014 vond 91% van 
de aios dat dit net of ruim voldoende plaats vond. 
Bijna driekwart (73%) van de huisartsopleiders vindt dat er net of ruim voldoende op video 
opgenomen consulten worden nabesproken. In Nijmegen is dat 60% en in Utrecht 85%. In 
2014 vond 81% van de aios dat dit net of ruim voldoende gebeurde. 
 
Tabel 4.17: Mening over frequentie van opleidersactiviteiten per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot. 

(aios) 
  Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of 
procesgerichte gesprekken) voeren met de aios 

95%   95% 98% 89% 92% 95% 96% 96% 100% 
(91%)       min.         max. 

Een patiëntencontact van de aios bijwonen, gevolgd 
door een nabespreking 

83%   78% 84% 95% 71% 69% 90% 94% 77% 
(79%)       max.   min.       

De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende 
leeractiviteiten laten plannen 

81%   85% 88% 76% 85% 85% 82% 69% 83% 
(84%)     max.         min.   

Een op video opgenomen consult van de aios nabespre-
ken 

73%   73% 84% 64% 77% 79% 60% 66% 85% 
(81%)             min.   max. 

Bron: vraag 9 van “enquête 2015 huisartsopleiders” en vraag 11 van “enquête 2014 aios huisartsgeneeskunde”; Tabel is gesorteerd op 
aandeel (net) voldoende in 2015 van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.9. Specifieke bekwaamheden 
 
Twee derde van de opleiders vond de vraag of er voldoende gebruik wordt gemaakt van hun 
specifieke bekwaamheden van toepassing. Daarom gaan we er vanuit dat 67% specifieke 
bekwaamheden heeft. Dat varieert van 63% in Nijmegen tot 72% in Utrecht. 
 
Tabel 4.18: Specifieke bekwaamheden per instituut: Aandeel van toepassing 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Heeft u specifieke bekwaamheden 67%   66% 72% 66% 66% 69% 63% 68% 72% 
      max.       min.   max. 

Bron: vraag 28 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Van alle opleiders met specifieke bekwaamheden vindt 39% dat daar ruim voldoende mee 
wordt gedaan, 30% dat het net voldoende is, 22% dat er net niet genoeg mee gedaan wordt 
en 9% vindt dat er veel te weinig mee gedaan wordt. 
 
Tabel 4.19: Gebruik van specifieke bekwaamheden (exclusief niet van toepassing) 
 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net niet 

genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 

Worden naar uw mening uw specifieke bekwaamheden voldoende 
benut door het opleidingsinstituut? 

9% 22% 30% 39% 

Bron: vraag 28 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Gemiddeld vindt 69% van de opleiders met specifieke bekwaamheden dat daar (net) vol-
doende mee gedaan wordt. Dat varieert van 63% aan het AMC tot 79% in Maastricht. 
 
Tabel 4.20: Gebruik van specifieke bekwaamheden (exclusief niet van toepassing) per instituut: 

Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Worden naar uw mening uw specifieke bekwaamheden 
voldoende benut door het opleidingsinstituut? 

69%   63% 75% 67% 69% 79% 66% 63% 70% 
    min.       max.       

Bron: vraag 28 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.10. Beschikbaarheid spreekkamers 
 
Bij 67% van de huisartsopleiders is de beschikbaarheid van spreekkamers nooit een pro-
bleem, bij 29% is dit soms wel een probleem en bij 3% vaak. 
 
Tabel 4.21: Beschikbaarheid van spreekkamers 
 Nee, 

nooit 
Ja, soms Ja, vaak Weet ik 

nog niet 

Is de beschikbaarheid van spreekkamers een probleem bij het opleiden? 67% 29% 3% 0% 
Bron: vraag 4 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
 
Exclusief de weet niet-categorie vindt 68% van de opleiders dat de beschikbaarheid van de 
spreekkamers nooit een probleem is. Dat varieert van 60% in Nijmegen tot 78% in Maas-
tricht. 
 
Tabel 4.22: Beschikbaarheid van spreekkamers per instituut: Aandeel nooit 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Is de beschikbaarheid van spreekkamers een probleem 
bij het opleiden? 

68%   72% 68% 72% 62% 78% 60% 62% 68% 
            max. min.     

Bron: vraag 4 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.11. Stellingen over diverse aspecten 
 
Er zijn een groot aantal stellingen voorgelegd. De stelling met het grootste aandeel zeer mee 
eens is “Mijn oordeel weegt in voldoende mate mee in de beoordeling van de aios”, waar 
16% van de huisartsopleiders het zeer mee eens is. De stelling met het grootste aandeel zeer 
mee oneens is “Accreditering/certificering van de praktijk is van meerwaarde voor het oplei-
den”, waar 13% van de huisartsopleiders het zeer mee oneens is. 
 
Tabel 4.23: Stellingen over diverse aspecten 
 Zeer 

mee 
eens 

Mee 
eens 

Eens 
noch 

oneens 

Mee 
on-

eens 

Zeer 
mee 

oneens 
Mijn oordeel weegt in voldoende mate mee in de beoordeling van de aios 16% 75% 5% 4% 1% 
Het opstellen door de aios van een individueel leerplan heeft een toegevoegde 
waarde voor de opleidingsperiode in de huisartspraktijk 

12% 66% 17% 5% 0% 

Bij de koppeling tussen aios en opleider wordt voldoende rekening gehouden met 
mijn voorkeuren 

6% 58% 26% 9% 1% 

Differentiatie geeft een verdieping van de opleiding 6% 48% 36% 9% 2% 
De onkostenvergoeding voor het opleiden en de kosten daarvan zijn in balans 4% 49% 29% 15% 3% 
Uitvoering van een differentiatie door een aios leidt tot discontinuïteit van de 
aanwezigheid van de aios in de praktijk 

11% 39% 39% 10% 1% 

De opleidingscoördinator van de huisartsenpost is bekend en voldoende zichtbaar 6% 37% 25% 26% 6% 
Accreditering/certificering van de praktijk is van meerwaarde voor het opleiden 6% 37% 24% 20% 13% 
Het opleiden van co-assistenten door aios heeft een duidelijke meerwaarde 3% 24% 55% 16% 3% 

Bron: vraag 29 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (zeer) mee eens. 
 
Met de stelling “Mijn oordeel weegt in voldoende mate mee in de beoordeling van de aios”, 
is 91% het (zeer) mee eens. Aan het AMC is dat 85% en in Groningen 95%. 
Met de stelling “Het opleiden van co-assistenten door aio heeft een duidelijk meerwaarde”, 
is 27% het (zeer) mee eens. In Groningen is dat 14% en in Nijmegen 36%. 
De stelling met het grootste verschil tussen de instituten betreft “De opleidingscoördinator 
van de huisartsenpost is bekend en voldoende zichtbaar”. Gemiddeld is 43% het daar (zeer) 
mee eens, maar in Leiden is dat 29% en in Maastricht 68%. 
 
Tabel 4.24: Stellingen over diverse aspecten per instituut: Aandeel (zeer) mee eens 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Mijn oordeel weegt in voldoende mate mee in de be-
oordeling van de aios 

91%   85% 89% 95% 87% 93% 93% 91% 92% 
    min.   max.           

Het opstellen door de aios van een individueel leerplan heeft een 
toegevoegde waarde voor de opleidingsperiode in de huisartspraktijk 

78%   75% 73% 73% 83% 83% 83% 75% 80% 
      min. min. max. max. max.     

Bij de koppeling tussen aios en opleider wordt voldoen-
de rekening gehouden met mijn voorkeuren 

64%   66% 62% 60% 53% 72% 66% 61% 65% 
          min. max.       

Differentiatie geeft een verdieping van de opleiding 54%   39% 57% 58% 58% 68% 46% 56% 58% 
    min.       max.       

De onkostenvergoeding voor het opleiden en de kosten 
daarvan zijn in balans 

53%   48% 36% 62% 56% 57% 56% 56% 53% 
      min. max.           

Uitvoering van een differentiatie door een aios leidt tot 
discontinuïteit van de aanwezigheid van de aios in de praktijk 

51%   64% 44% 55% 57% 30% 45% 51% 55% 
    max.       min.       

De opleidingscoördinator van de huisartsenpost is be-
kend en voldoende zichtbaar 

43%   51% 45% 42% 29% 68% 35% 44% 35% 
          min. max.       

Accreditering/certificering van de praktijk is van meer-
waarde voor het opleiden 

43%   34% 40% 51% 53% 28% 47% 43% 49% 
          max. min.       

Het opleiden van co-assistenten door aios heeft een 
duidelijke meerwaarde 

27%   27% 32% 14% 32% 23% 36% 26% 24% 
        min.     max.     

Bron: vraag 29 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (zeer) mee eens van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.12. Mening over opleiding aios 
 
Iets meer dan de helft van de huisartsopleiders (53%) vindt de eis van 20 diensten per jaar op 
de huisartsenpost ruim voldoende. 
Het onderdeel van de opleiding waarvan een relatief groot deel van de huisartsopleiders zegt 
dat daaraan niet voldoende aandacht wordt gegeven, is praktijkmanagement. Van alle huis-
artsopleiders zegt 12% dat daaraan veel te weinig aandacht wordt besteed en 31% vindt dat 
het net niet genoeg is. 
Over de aandacht voor internationalisering weet 54% nog niet of dit voldoende is. 
 
Tabel 4.25: Stellingen over de opleiding van aios 
 Nee, 

veel te 
weinig 

Nee, net 
niet 

genoeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet 

De eis van 20 diensten per jaar op de huisartsenpost voor de aios, is 
goed 

2% 4% 40% 53% 1% 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan wetenschappelijke 
vorming 

1% 7% 38% 49% 5% 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan differentiatie 1% 7% 34% 34% 23% 
De opleiding besteed voldoende aandacht aan maatschappelijk han-
delen 

2% 10% 45% 36% 7% 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan ontwikkelingen in de 
zorg 

4% 22% 43% 21% 10% 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan praktijkmanagement 12% 31% 35% 11% 11% 
De opleiding besteed voldoende aandacht aan internationalisering 9% 17% 14% 7% 54% 

Bron: vraag 30 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Voor de diensten op de huisartsenpost en de aandacht voor wetenschappelijke vorming, dif-
ferentiatie en maatschappelijk handelen geldt dat ongeveer 90% van de huisartsopleiders 
vindt dat daaraan net of ruim voldoende aandacht wordt besteed. De verschillen tussen de 
instituten zijn daarbij gering. 
Voor de aandacht voor ontwikkelingen in de zorg geldt dat 71% van de huisartsopleiders 
vindt dat daaraan (net) voldoende aandacht wordt besteed. Aan het AMC is dat 62% en in 
Leiden 79%. 
De helft (51%) van de huisartsopleiders vindt dat er (net) voldoende aandacht aan praktijk-
management wordt besteed. In Utrecht is dat 42% en in Groningen 71%. 
De aandacht voor internationalisering is volgens 44% (net) voldoende. In Leiden is dat 32% 
en in Utrecht 58%. 
 
Tabel 4.26: Stellingen over de opleiding van aios per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

De eis van 20 diensten per jaar op de huisartsenpost 
voor de aios, is goed 

94%   96% 95% 92% 99% 90% 88% 96% 100% 
              min.   max. 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan weten-
schappelijke vorming 

91%   91% 91% 89% 88% 90% 91% 93% 94% 
          min.       max. 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan differen-
tiatie 

89%   89% 88% 86% 92% 82% 95% 86% 90% 
            min. max.     

De opleiding besteed voldoende aandacht aan maat-
schappelijk handelen 

87%   82% 89% 87% 93% 81% 88% 91% 90% 
          max. min.       

De opleiding besteed voldoende aandacht aan ontwik-
kelingen in de zorg 

71%   62% 77% 77% 79% 70% 67% 72% 69% 
    min.     max.         

De opleiding besteed voldoende aandacht aan praktijk-
management 

51%   42% 56% 71% 44% 57% 49% 53% 42% 
    min.   max.         min. 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan interna-
tionalisering 

44%   49% 46% 33% 32% 43% 48% 37% 58% 
          min.       max. 

Bron: vraag 30 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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4.13. Mening over LHOV en SBOH 
 
Een groot deel van de huisartsopleiders weet niet goed antwoord te geven op de vragen over 
de LHOV.  
 
Tabel 4.27: Mening over de LHOV  
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Voelt u zich u voldoende vertegenwoordigd door de LHOV? 5% 10% 28% 20% 38% 
Heeft de regionale afdeling van de LHOV een rol binnen uw 
opleidingsinstituut? 

5% 8% 21% 16% 50% 

Ervaart u voldoende ondersteuning vanuit de LHOV? 5% 10% 29% 15% 40% 
Bron: vraag 31 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende (exclusief weet niet). 
 
Exclusief degenen die dit nog niet weten, voelt 76% van de huisartsopleiders zich net of 
ruim voldoende vertegenwoordigd door de LHOV. In Rotterdam is dat 69% en aan de VU 
86%. 
Exclusief degenen die dit nog niet weten, vindt 74% van de huisartsopleiders dat de regiona-
le afdeling van de LHOV een net of ruim voldoende rol heeft binnen het eigen opleidingsin-
stituut. In Nijmegen is dat 58% en in Maastricht 90%. 
Exclusief degenen die dit nog niet weten, vindt 74% van de huisartsopleiders dat de LHOV 
hen net of ruim voldoende ondersteund. In Rotterdam is dat 62% en aan de VU 83%. 
 
Tabel 4.28: Mening over de LHOV per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Voelt u zich u voldoende vertegenwoordigd door de 
LHOV? 

76%   72% 86% 80% 71% 81% 74% 69% 75% 
      max.         min.   

Heeft de regionale afdeling van de LHOV een rol binnen 
uw opleidingsinstituut? 

74%   69% 88% 75% 67% 90% 58% 76% 61% 
            max. min.     

Ervaart u voldoende ondersteuning vanuit de LHOV? 74%   74% 83% 78% 67% 75% 75% 62% 75% 
      max.         min.   

Bron: vraag 31 van “enquête 2015 huisartsopleiders”; Tabel is gesorteerd op aandeel (net) voldoende van totaalkolom. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 

 
 
Iets meer dan een kwart van de huisartsopleiders (26%) vindt dat de SBOH ruim voldoende 
ondersteuning biedt. Bijna een kwart (24%) kan op deze vraag geen antwoord geven. 
 
Tabel 4.29: Mening over de SBOH 
 Nee, veel te 

weinig 
Nee, net 

niet genoeg 
Ja, net 

voldoende 
Ja, ruim 

voldoende 
Weet ik 
nog niet 

Ervaart u voldoende ondersteuning vanuit de SBOH? 3% 8% 38% 26% 24% 
Bron: vraag 32 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
 
Exclusief degenen die dit nog niet weten, vindt 85% van de huisartsopleiders dat de SBOH 
hen net of ruim voldoende ondersteund. In Nijmegen is dat 81% en in Groningen 90%. 
 
Tabel 4.30: Mening over de SBOH per instituut: Aandeel (net) voldoende 
 Tot.   Ams 

AMC 
Ams 

VU 
Gro Lei Maa Nij Rot Utr 

Ervaart u voldoende ondersteuning vanuit de SBOH? 85%   82% 83% 90% 86% 84% 81% 88% 86% 
        max.     min.     

Bron: vraag 32 van “enquête 2015 huisartsopleiders”. 
Kleurcodering: 0% 20% 40% 60% 80% 100%  minimum maximum 
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5. Samenvatting 
 
 
5.1. Inleiding 
 
De kwaliteit van de Huisartsopleiding wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit 
van de huisarts- en stageopleiders. Het betreft immers een opleiding waarbij 4 dagen per 
week “stage” wordt gelopen, waarvan het eerste en derde jaar in een huisartspraktijk bij een 
huisartsopleider en het tweede jaar in verschillende andere zorginstellingen bij een stageop-
leider.  
De kwaliteit van de Huisartsopleiding wordt verder bepaald door de kwaliteit van de acht 
universitaire opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde. Daar wordt één dag per week curso-
risch onderwijs gevolgd door de aios. De opleidingsinstituten zijn verder ook verantwoorde-
lijk voor de scholing van de opleiders. 
 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat in 2015 is gedaan onder de huisartsoplei-
ders.3 Het is een vervolg op een onderzoek dat in 2007 is gedaan onder huisartsopleiders. 
Het is in zekere zin ook een aanvulling op onderzoek dat in 2011 en 2014 is gedaan onder 
aios huisartsgeneeskunde en waarin ook vragen zijn gesteld over de opleiders. 
 
5.2. Vragenlijst 
De kern van de in 2015 afgenomen vragenlijst voor de huisartsopleiders is afgeleid van het 
zogeheten Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders: het LPSTH. 
 
In het LPSTH wordt aangegeven dat er zes thema’s zijn waarop alle huisartsopleiders ge-
schoold en getoetst moeten worden:  
1. Eigen expertise overdragen 
2. Een leeromgeving van de praktijk maken 
3. Inhoudelijk begeleiden 
4. Toetsen en beoordelen van de aios 
5. Begeleiden van het leerproces van de aios 
6. Persoonsgericht begeleiden 
 
Daarnaast zijn er nog twee additionele thema’s, die alleen relevant zijn voor specifieke, 
meestal meer ervaren huisartsopleiders: 
7. Begeleiden van beginnende opleiders 
8. Verzorgen van onderwijs 
 
Voor elk van deze thema’s is aan de huisartsopleiders gevraagd om aan te geven hoe vaardig 
men zich daarin voelt. Dit geeft een beeld van hoe de huisartsopleiders zich zelf evalueren. 
Daarvan kan worden afgeleid of er thema’s zijn waarop de vaardigheid van de huisartsoplei-
ders wellicht te wensen over laat. Dat is bovendien per opleidingsinstituut bepaald. 
 
Binnen elk thema worden in het LPSTH een aantal concrete opleidersactiviteiten benoemd 
waarop de scholing en toetsing gericht zijn. 
Voor elk van deze opleidersactiviteiten is aan de huisartsopleiders gevraagd om aan te geven 
of men zich voldoende ondersteund voelt door het eigen opleidingsinstituut. Dit geeft een 
beeld van de opleidersactiviteiten waarvoor huisartsopleiders graag meer ondersteuning zou-
den willen hebben. Ook dit is per opleidingsinstituut bepaald. 

                                                 
3 Parallel is een onderzoek uitgevoerd onder de stageopleiders, waarvan in een ander rapport verslag wordt 
gedaan. 
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5.3. Respons 
De vragenlijst voor huisartsopleiders is uitgezet bij 2.099 huisartsopleiders die vanaf 2012 
minimaal één aios begeleid hebben. Uiteindelijk hebben 1.140 huisartsopleiders de vragen-
lijst helemaal ingevuld. Dat is een respons van 54%.  
 
5.4. Resultaten 
De eerste hoofdvraag luidde: 
1. Hoe vaardig voelen huisartsopleiders zich met betrekking tot de acht thema’s waarop de 

scholing en toetsing van huisartsopleiders door de opleidingsinstituten is gericht? 
Huisartsopleiders voelen zich in het algemeen vaardig op vrijwel alle thema’s die onder-
scheiden kunnen worden als specifieke huisartsopleiderdeskundigheden. Voor de 6 kernthe-
ma’s die voor alle huisartsopleiders relevant zijn, voelt 77%-92% zich daarin vaardig of zeer 
vaardig en slechts 2% voelt zich op deze thema’s niet vaardig genoeg. Voor deze thema’s 
geldt verder dat de verschillen tussen de instituten gering zijn: de afwijkingen ten opzichte 
van het gemiddelde zijn in het algemeen hoogstens plus of min 5%. 
Bij de 2 thema’s die alleen relevant zijn voor de meer ervaren huisartsopleiders, te weten het 
begeleiden van beginnende opleiders en het verzorgen van onderwijs, wordt de eigen vaar-
digheid respectievelijk door 72% en 59% van de betreffende huisartsopleiders als (zeer) 
vaardig ingeschat en voelt 4%-5% zich niet vaardig genoeg. 
 
De tweede hoofdvraag luidde: 
2. In welke mate voelen de huisartsopleiders zich ondersteund door de opleidingsinstituten 

met betrekking tot de opleidersactiviteiten die vallen onder elk van deze acht thema’s? 
Voor de door de huisartsopleiders gevoelde ondersteuning door de instituten geldt dat voor 
de meeste opleidersactiviteiten geldt dat minstens 90% zich daarin net of ruim voldoende 
ondersteund voelt. De afwijkingen per instituut ten opzichte van het gemiddelde zijn daarbij 
weer hoogstens plus of min 5%. Er zijn verder een aantal opleidersactiviteiten waarvoor 
geldt dat toch nog minstens 86% zich daarin net of ruim voldoende ondersteund voelt en ook 
bij die opleidersactiviteiten zijn de verschillen tussen de instituten gering. 
Uitzonderingen zijn vooral de opleidersactiviteiten die betrekking hebben op de meer zeld-
zame situaties, zoals het coachen van beginnende opleiders of het begeleiden van aios met 
geïntensiveerde trajecten en het omgaan met aios met sterk afwijkende standpunten. Maar 
ook voor deze opleidersactiviteiten geldt dat toch nog 80%-84% zich (net) voldoende onder-
steund voelt. De verschillen tussen de instituten kunnen daarbij wel oplopen tot plus of min 
15-20%. 
De meest opvallende uitzondering is echter het begeleiden van aios bij het werken met het 
portfolio. Daarin voelt slechts 72% van de huisartsopleiders zich (net) voldoende onder-
steund. De verschillen tussen de instituten zijn daarbij gering. 
 
Additionele vragen 
Daarnaast zijn er een aantal additionele vragen beantwoord. 
 
3. Hoeveel ervaring hebben de huisartsopleiders als huisartsopleider? 
Bijna 60% van de huisartsopleiders heeft tot nu toe 6 of meer aios begeleid. 
 
4. Wat is de motivatie van de huisartsopleiders om huisartsopleider te zijn? 
Bijna alle huisartsopleiders (97%) vinden het gewoon leuk om te doen. De grote meerder-
heid (94%) vindt het ook een uitdaging en verfrissend. De meeste huisartsleiders (93%) geeft 
het ook voldoening om opgebouwde deskundigheid over te dragen. Een hele reeks van ande-
re motieven spelen voor 29%-74% van de huisartsopleiders een rol. 
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5. Wat zijn de kenmerken van de praktijksetting van de huisartsopleiders? 
Bijna alle huisartsopleiders heeft momenteel minimaal één aios in de praktijksetting en 29% 
heeft er momenteel minimaal 2. Bij 62% van de huisartsopleider is nog minimaal één andere 
huisartsopleider in de praktijksetting aanwezig. De helft (51%) van de huisartsopleiders 
heeft naast een eventuele andere huisartsopleider ook nog minimaal één co-opleider in de 
praktijksetting. 
 
6. Hoe is de samenwerking tussen opleiders binnen de praktijksetting? 
Bijna alle huisartsopleiders (95%) met meer dan één opleider in de praktijksetting, vinden 
dat er voldoende wordt samengewerkt tussen de opleiders. Volgens iets meer dan driekwart 
(77%) van de huisartsopleiders worden er op structurele basis gesprekken gevoerd en beoor-
delingen besproken. 
 
7. Hoe is de samenwerking met het opleidingsinstituut? 
Bijna alle huisartsopleiders (96%) vindt dat er voldoende contact en uitwisseling is met het 
opleidingsinstituut. Een grote meerderheid (90%) vindt ook dat er voldoende contact en uit-
wisseling is met de opleiderscoördinator. 
 
8. Hoeveel belang hechten de huisartsopleiders aan contacten met het opleidingsinstituut? 
Evaluaties/rapportage van de voortgang van de aios in de praktijk worden door 78% van de 
huisartsopleiders belangrijk gevonden, terugkomdagen door 77% en een evaluatiegesprek 
met aios, opleider en docent door 70%. Een bezoek aan de praktijk door een docent en een 
functioneringsgesprek met de docent worden door ongeveer 55% van de huisartsopleiders 
belangrijk gevonden. Digitale informatie over het cursorische deel van de opleiding wordt 
door 22% van de huisartsopleiders belangrijk gevonden. 
 
9. Wat is de frequentie van bepaalde vormen van opleidersactiviteiten? 
Leergesprekken met een aios worden volgens 94% van de huisartsopleiders minimaal 1 maal 
per week gehouden. Een patiëntencontact van de aios bijwonen en nabespreken vindt vol-
gens 63% minimaal 1 maal per week plaats. Een op video opgenomen consult nabespreken 
en de aios leerpunten laten opstellen vindt volgens respectievelijk 37% en 23% van de huis-
artsopleiders minimaal 1 maal per week plaats.  
Deze vier vormen van opleidersactiviteiten vinden overigens volgens respectievelijk 95% 
(voor de leergesprekken), 83% (voor het bijwonen van patiëntencontacten), 81% (voor het 
bespreken van een consult op video) en 73% (voor het laten opstellen van leerpunten) in 
voldoende mate plaats. 
10. Worden speciale bekwaamheden van huisartsopleiders voldoende benut? 
Tweederde van de huisartsopleiders beschikt naar eigen zeggen over specifieke bekwaamhe-
den. Deze worden volgens 69% van de betreffende huisartsopleiders in voldoende mate ge-
bruikt. 
 
11. Is de beschikbaarheid van spreekkamers een probleem? 
Volgens 3% van de huisartsopleiders is de beschikbaarheid van spreekkamers vaak een pro-
bleem en volgens nog eens 29% is het soms een probleem. 
 
12. Wat is de mening over een aantal specifieke aspecten, zoals de koppeling? 
Met de stelling “mijn oordeel weegt in voldoende mate mee in de beoordeling van de aios” 
is 91% van de huisartsopleiders het eens. Met de stelling “bij de koppeling wordt voldoende 
rekening gehouden met mijn voorkeuren” is 64% het eens. Met de stelling “het opleiden van 
co-assistenten door aios heeft een duidelijk meerwaarde” is 27% het eens. Daarnaast zijn nog 
een groot aantal stellingen voorgelegd, waarop in deze samenvatting verder niet wordt inge-
gaan. 
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13. Wat is de mening over de opleiding van de aios? 
Met de stelling “de eis van 20 diensten per jaar op de huisartspost voor de aios, is goed” is 
94% het eens. Met de stelling “de opleiding besteedt voldoende aandacht aan internationali-
sering” is 44% het eens. Daarnaast zijn nog een groot aantal stellingen voorgelegd, waarop 
in deze samenvatting verder niet wordt ingegaan. 
 
14. Wat is de mening over de LHOV en de SBOH? 
Ongeveer 50% van de huisartsopleiders heeft eigenlijk nog geen goed zicht op de LHOV. 
Van degenen die wel een beeld hebben van de LHOV, is ongeveer 75% van mening dat de 
LHOV hen voldoende vertegenwoordigd, de regionale afdeling voldoende zichtbaar is en dat 
zij voldoende ondersteund worden door de LHOV. 
Wat betreft de SBOH geldt dat 24% van de huisartsopleiders nog niet weet wat zij daarvan 
moeten vinden. Van degenen die dit wel weten, vindt 85% dat de SBOH hen voldoende on-
dersteund. 
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I. Aantal huisartsopleiders naar leeftijd, geslacht en insti-
tuut 

 
 
I.1. Aantal huisartsopleiders naar leeftijd en geslacht 
 
In de volgende figuur is te zien dat het grootste aantal huisartsopleiders 55-59 jaar is: 
561 in totaal.  
 
Figuur I.1: Aantal huisartsopleiders naar geslacht per leeftijdsgroep 

 
 
 
Van alle huisartsopleiders is 65% man en 35% vrouw. Het hoogste aandeel mannen is te 
vinden in de leeftijdsgroep van 65-69 jaar: daar is 97% man Het hoogste aandeel vrou-
wen is te vinden in de leeftijdsgroep van 30-34 jaar: daar is 100% vrouw. Verder is te 
zien dat het aandeel vrouwen met 60% ook relatief hoog is in de leeftijdsgroepen van 
35-39 en 40-44 jaar. 
 
Figuur I.2: Aandeel huisartsopleiders naar geslacht per leeftijdsgroep 

 
 
 
I.2. Aantal huisartsopleiders per instituut naar leeftijd en geslacht 
 
Het aantal huisartsopleiders per huisartsinstituut loopt uiteen van 212 in Maastricht tot 
308 in Nijmegen.  
 
Figuur I.3: Aantal huisartsopleiders naar geslacht per instituut 
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Het aandeel vrouwen loopt uiteen van 26% in Groningen tot 43% in Amsterdam AMC. 
 
Figuur I.4: Aandeel huisartsopleiders naar geslacht per instituut 

 
 
 
Per instituut loopt de leeftijdsverdeling enigszins uit elkaar.  
 
Figuur I.5: Aandeel huisartsopleiders naar leeftijd per instituut 
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II. Emails, brief en vragenlijst huisartsopleiders 
 
Datum: 3 maart 2015 
Onderwerp: Uitnodiging voor Enquête Huisartsopleiders 2014 
 

 

Aan …, 

Zoals aangekondigd in een mail van de SBOH, ontvangt u hierbij een uitnodiging voor deel-
name aan een onderzoek onder huisartsopleiders. Het onderzoek heeft vooral als doel om de 
opleidingsinstituten feedback te geven over wat u als opleider vindt van de ondersteuning bij 
bepaalde opleidersactitviteiten. 
 
U kunt de vragenlijst openen door op de volgende, persoonlijke link te klikken: 
[LINK] 
Werkt de link vanuit deze mail niet, dan kunt u deze kopiëren en plakken in uw webbrowser. 
 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20-25 minuten. U kunt tussendoor stoppen en 
op een later tijdstip verder gaan. Klik dan opnieuw op de link in deze email. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij bij voorkeur een e-mail sturen (r.batenburg@nivel.nl) of 
bellen op 030-2729861. 

Mede namens de SBOH, de LHOV en Huisartsopleiding Nederland, wil ik u bij voorbaat 
danken voor uw deelname. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Batenburg, Programmaleider NIVEL 
 
PS: De vragenlijst wordt gestuurd naar alle huisartsopleiders die vanaf 2012 tot nu minimaal 
één aios hebben begeleid. Als u inmiddels geen opleider meer bent, vragen wij u toch de vra-
genlijst in te vullen. Ook vragen wij u de vragenlijst in te vullen als u pas net begonnen met 
het werk als opleider. 
 
 
  

https://nivel.su.datacoll.net/nq.cfm?r=B27EEDEE-0481-40FD-A026-2888E9843BBF
mailto:p.heiligers@nivel.nl
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Datum: 17 maart 2015 
Onderwerp: Herinnering voor Enquête Huisartsopleiders 2014 
 

 

Aan …, 

Eerder heb ik u een uitnodiging voor deelname aan ons onderzoek onder huisartsopleiders 
gestuurd. Omdat u volgens onze administratie nog niet gerespondeerd hebt of de vragenlijst 
niet helemaal heeft ingevuld, stuur ik u nu deze herinnering. 
 
Ik wil graag benadrukken dat het onderzoek als doel heeft de opleidingsinstituten feedback te 
geven over wat u als opleider vindt van de ondersteuning bij bepaalde opleidersactitviteiten. 
Uw deelname is van groot belang om hier een goed en representatief beeld van te krijgen. 
Ook als u weinig aios of deze langer geleden heeft opgeleid, ook dan zijn uw ervaringen van 
belang! 
 
U kunt de vragenlijst openen door op de volgende, persoonlijke link te klikken, ook als u al 
eerder begonnen bent: 
[LINK] 
Werkt de link vanuit deze mail niet, dan kunt u deze kopiëren en plakken in uw webbrowser. 
 
Onze ervaring tot nu toe is dat het invullen van de vragenlijst niet meer dan 15 minuten kost. 
U kunt tussendoor stoppen en op een later tijdstip verder gaan. Klik dan opnieuw op de link in 
deze email. 
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij bij voorkeur een e-mail sturen (r.batenburg@nivel.nl) of 
bellen op 030-2729861. 
Mede namens de SBOH, de LHOV en Huisartsopleiding Nederland, wil ik u bij voorbaat 
danken voor uw deelname. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Batenburg, Programmaleider NIVEL 
 
PS: De vragenlijst wordt gestuurd naar alle huisartsopleiders die vanaf 2012 tot nu minimaal 
één aios hebben begeleid. Als u inmiddels geen opleider meer bent, vragen wij u toch de vra-
genlijst in te vullen. Ook vragen wij u de vragenlijst in te vullen als u pas net begonnen met 
het werk als opleider. 
 
 
 

https://nivel.su.datacoll.net/nq.cfm?r=B27EEDEE-0481-40FD-A026-2888E9843BBF
mailto:p.heiligers@nivel.nl
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Respondentnummer xxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Betreft: onderzoek Huisartsopleiders 
 
 
Geachte …, 

 

Wij hebben u eerder per e-mail benaderd om mee te doen aan het onderzoek onder huisartsopleiders. De 
SBOH heeft hiertoe aan het NIVEL opdracht gegeven, om de opleidingsinstituten feedback te geven over wat 
u als opleider vindt van de ondersteuning bij uw opleidersactiviteiten. Dit onderzoek wordt door de LHOV en 
Huisartsopleiding Nederland ondersteund. 

In het kader van onze laatste oproep om aan het onderzoek mee te doen, sturen we u een papieren versie van 
de vragenlijst. Wellicht dat u dat makkelijker vindt om in te vullen. U kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om 
alsnog de internetvragenlijst in te vullen. Zoek dan in uw mailbox mijn mail van 3 maart of 17 maart en klik 
daarin op uw persoonlijke link.  

Als u de internetvragenlijst inmiddels heeft ingevuld, dan willen wij u daarvoor hartelijk danken! 

U hoeft dan verder niets te doen. 

Heeft u nog niet deelgenomen, dan willen wij u voor de laatste keer oproepen dat alsnog te doen! 

Op dit moment heeft 30% van alle benaderde huisartsopleiders gerespondeerd. De meeste respondenten heb-
ben de lijst in 10 tot 15 minuten ingevuld. 

Wij begrijpen dat u regelmatig gevraagd wordt voor onderzoek en dat u niet aan alle onderzoeken kunt deel-
nemen. Deelname aan dit onderzoek is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van huisart-
sen in het algemeen en het opleiden en begeleiden van huisartsopleiders in het bijzonder. Alleen op die ma-
nier krijgen we een goed beeld van de stand van zaken en de verbeterpunten die er zijn.  

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dr. R. Batenburg 
Programmaleider NIVEL 

  

Naam 
Adres 
Postcode en Plaats 



 

Respondentnummer xxxx 

 



 

Respondentnummer xxxx 

Enquête huisartsopleiders 2015 
Dank dat u deze vragenlijst wilt invullen! Hiermee kunnen wij een goed beeld krijgen van uw ervaring als opleider, uw praktijk-
setting, uw motivatie als opleider en de contacten met en ondersteuning door het opleidingsinstituut. Op basis hiervan kun-
nen we de opleidingsinstituten feedback geven over wat u vindt van de ondersteuning bij bepaalde opleidersactiviteiten. 
Het invullen duurt 10 tot 15 minuten. Graag na invullen gebruik maken van de gratis retourenveloppe. 
 
1. Vraag over ervaring als opleider Een 2-5 6-10 11-15 16-20 >=21 
Hoeveel aios heeft u tot nu toe begeleid, inclusief uw eventuele huidige aios?       

 
 
2. Vragen over huidige aantal aios, opleiders en andere huisartsen in uw 
praktijksetting (uw praktijklocatie) 

Geen 1 2 3 4 >=5 

Hoeveel aios zijn er in totaal in uw praktijksetting, inclusief uw eventuele 
huidige aios? 

      

Hoeveel erkende opleiders zijn er in uw praktijksetting, inclusief u zelf?       
Hoeveel andere huisartsen zijn er in uw praktijksetting nog als "co-opleider" 
betrokken bij de opleiding? 

      

Hoeveel huisartsen zijn er in uw praktijksetting die niet betrokken zijn bij de 
opleiding? 

      

 
 
NB: indien er geen andere (co-)opleiders zijn: → ga naar vraag 4. 
3. Vragen over samenwerking tussen opleiders Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Vindt er samenwerking plaats tussen u en de andere opleiders in uw praktijk-
setting? 

     

Worden er op structurele basis door u en de andere opleiders samen ge-
sprekken gevoerd en beoordelingen besproken? 

     

 
 
4. Vraag over het delen van spreekkamers door aios en anderen Nee, nooit Ja, soms Ja, vaak Weet ik  

nog niet * 
Is de beschikbaarheid van spreekkamers een probleem bij het opleiden?     

 
 
5. Hoe belangrijk zijn onderstaande redenen voor u om huisartsopleider te 
zijn? 

Onbelangrijk 
/ geen reden 

Enigszins 
belangrijk 

Belangrijk Erg belangrijk 

Aios brengen nieuwe en extra informatie over het vak mee     
Het geeft voldoening om opgebouwde deskundigheid over te dragen     
Het is een uitdaging en verfrissend om iedere keer met een jonge collega 
over het vak te praten 

    

Ik hecht aan de dynamiek in mijn dagelijkse werkzaamheden die samenhangt 
met het opleiderschap  

    

Bij een moderne praktijkvoering past het begeleiden van aios goed     
Ik wil contact hebben met de opleiding om meer kennis op te doen over ver-
nieuwingen in het vak 

    

Het is voor mij een carrièrestap als onderdeel van de huisartsenloopbaan     
Het biedt een accentverschuiving: meer begeleidingsgericht, minder patiënt-
gericht 

    

Ik ervaar het als mijn plicht om de nieuwe generatie huisartsen te ondersteu-
nen bij het opdoen van praktijkervaring 

    

Het is gewoon leuk om te doen     
 
Vul eventueel hieronder een of meerdere andere (erg) belangrijke redenen in om huisartsopleider te zijn 
     

     

 
* Kruis “Weet ik nog niet” alleen aan als u hier echt geen uitspraak over kunt doen  
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6. Hoe belangrijk zijn de volgende vormen van contact met het opleidings-
instituut Huisartsgeneeskunde? 

Niet 
belang-

rijk 

Enigszins 
belang-

rijk 

Neu-
traal 

Belang-
rijk 

Erg be-
langrijk 

Weet ik 
nog niet 

* 
Terugkomdagen van het opleidingsinstituut met de opleiders       
Digitale informatie over cursorische deel van de opleiding, zoals bijvoorbeeld 
een "Blackboard" 

      

Evaluaties/rapportage van voortgang aios in praktijk       
Bezoek aan praktijk door docent van het opleidingsinstituut voor bijvoor-
beeld een begeleidingsgesprek met aios en opleider samen 

      

Evaluatiegesprek met aios, opleider en docent van het opleidingsinstituut 
samen 

      

Functioneringsgesprek met docent van het opleidingsinstituut       
 
 
7. Vragen over het opleidingsinstituut en de opleiderscoördinator Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Heeft u voldoende contact en uitwisseling met uw opleidingsinstituut?      
Heeft u voldoende contact en uitwisseling met de opleiderscoördinator?      
 
 
 
8. Hoe vaak voert u onderstaande activiteiten uit? 3x per 

week of 
vaker 

1-2x per 
week 

1-3x per 
maand 

1x per 
maand of 

minder 

Nooit Weet ik 
nog niet 

* 
Een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of procesgerichte gesprek-
ken) voeren met de aios 

      

Een patiëntencontact van de aios bijwonen, gevolgd door een nabespreking       
Een op video opgenomen consult van de aios nabespreken       
De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende leeractiviteiten laten 
plannen 

      

 
9. Vindt u dat u onderstaande activiteiten voldoende vaak uitvoert? Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Een leergesprek (taakgerichte, persoonsgerichte of procesgerichte gesprek-
ken) voeren met de aios 

     

Een patiëntencontact van de aios bijwonen, gevolgd door een nabespreking      
Een op video opgenomen consult van de aios nabespreken      
De aios leerpunten laten opstellen en de bijbehorende leeractiviteiten laten 
plannen 

     

 
 
 
10. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het overdragen van de eigen 
expertise? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het overdragen van de eigen expertise?      
 
11. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
overdragen van de eigen expertise? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Overbrengen van huisartsgeneeskundig handelen in de brede zin      
Overbrengen van medisch-technische vaardigheden      
Overbrengen van het handelen volgens de meest recente inzichten      
Aanleren van communicatievaardigheden en structurering consult      
Jezelf doelbewust inzetten als rolmodel      
 
* Kruis “Weet ik nog niet” alleen aan als u hier echt geen uitspraak over kunt doen  
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12. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het maken van een leeromge-
ving van uw praktijk? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het maken van een leeromgeving van uw praktijk?      
 
 
13. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
maken van een leeromgeving van uw praktijk? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Bekendheid met regelgeving rondom opleiden      
Leerwerkplan maken      
Doen van organisatorische aanpassingen in de praktijksetting      
Afstemming en samenwerking binnen opleidingspraktijk      
Zorgen voor een patiëntenaanbod dat aansluit bij het cursorisch gedeelte van 
de opleiding 

     

Zorgen voor veilig opleidingsklimaat      
 
 
 
14. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het inhoudelijk begeleiden van 
uw aios? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het inhoudelijk begeleiden van uw aios?      
 
 
15. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
inhoudelijk begeleiden van uw aios? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Feedback geven      
Feedforward geven (aangeven welk gedrag je van de aios verwacht, meeden-
ken over de manier waarop de aios dit kan bereiken) 

     

Inzetten van verschillende typen leergesprekken /stellen van vragen      
Volgen en sturen van het leerproces: vertalen van observaties naar ontwikke-
lingspunten voor de aios 

     

 
 
 
16. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het toetsen en beoordelen van 
uw aios? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het toetsen en beoordelen van uw aios?      
 
 
17. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
toetsen en beoordelen van uw aios? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Beoordelen op basis van beschikbare toetsen, beoordelingsinstrumenten en 
overige informatiebronnen 

     

Feedback geven op basis van beschikbare toetsen, beoordelingsinstrumenten 
en overige informatiebronnen 

     

Kennen van je rol in het beoordelen van de aios      
Opleiden op de post: bekwaamheidsverklaring afgeven      
Voeren van een beoordelingsgesprek bij twijfel over de voortgang van de aios      
 
 
* Kruis “Weet ik nog niet” alleen aan als u hier echt geen uitspraak over kunt doen  
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18. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het begeleiden van het leer-
proces van de aios? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het begeleiden van het leerproces van de aios?      
 
 
19. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
begeleiden van het leerproces van de aios? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Begeleiden bij werken met het individueel opleidingsplan (IOP)      
Begeleiden naar zelfsturing van de aios      
Begeleiden van de aios bij werken met het portfolio      
Inzetten van op de situatie en persoon afgestemde begeleidingsvormen      
Kennen van je rol als begeleider van het leerproces van de aios      
Volgen en sturen van het leerproces      
 
 
 
20. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het persoonsgericht begelei-
den van uw aios? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het persoonsgericht begeleiden van uw aios?      
 
 
21. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
persoonsgericht begeleiden van uw aios? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Begeleiden van ‘geïntensiveerde trajecten’/ aios met problemen      
De aios helpen zichzelf als persoon te leren kennen in de beroepssituatie      
Helpen ontwikkelen van de aios bij een eigen, persoonlijke stijl als huisarts      
Omgaan met aios met sterk afwijkende standpunten, stijl en manier van wer-
ken 

     

 
 
 
22. Vraag over het begeleiden van beginnende opleiders Nee Ja 
Begeleidt u beginnende opleiders?   
 
 
NB: indien nee: → ga naar vraag 25. 
 
 
23. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het begeleiden van beginnen-
de opleiders? 

Niet vaar-
dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het begeleiden van beginnende opleiders?      
 
 
24. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
begeleiden van beginnende opleiders? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Coachen van beginnende opleiders      
 
 
* Kruis “Weet ik nog niet” alleen aan als u hier echt geen uitspraak over kunt doen  
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25. Vraag over het verzorgen van onderwijs 
 Nee Ja 
Verzorgt u onderwijs aan aios of opleiders in het kader van de huisartsenop-
leiding? 

  

 
 
NB: indien nee: → ga naar vraag 28. 
 
 
26. Hoe vaardig voelt u zich voor wat betreft het verzorgen van onderwijs? Niet vaar-

dig ge-
noeg 

Redelijk 
vaardig 

Vaardig Zeer vaar-
dig 

Weet ik 
nog niet * 

Vaardigheid in het verzorgen van onderwijs?      
 
 
27. Voelt u zich voldoende ondersteund door uw opleidingsinstituut bij het 
verzorgen van onderwijs? 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Onderwijs verzorgen aan groepen (aios / opleiders)      
 
* Kruis “Weet ik nog niet” alleen aan als u hier echt geen uitspraak over kunt doen 
 
 
 
28. Vraag over specifieke bekwaamheden Nee, 

veel te 
weinig 

Nee, net 
niet 

genoeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Niet van 
toepassing 

** 
Worden naar uw mening uw specifieke bekwaamheden voldoende benut 
door het opleidingsinstituut? 

     

 
** Kruis “Niet van toepassing” aan als u geen specifieke bekwaamheden heeft 
 
 
 
29. Stellingen over diverse aspecten Zeer mee 

eens 
Mee eens Eens noch 

oneens 
Mee on-

eens 
Zeer mee 
oneens 

Bij de koppeling tussen aios en opleider wordt voldoende rekening gehouden 
met mijn voorkeuren 

     

Het opstellen door de aios van een individueel leerplan heeft een toegevoeg-
de waarde voor de opleidingsperiode in de huisartsenpraktijk 

     

De onkostenvergoeding voor het opleiden en de kosten daarvan zijn in balans      
Mijn oordeel weegt in voldoende mate mee in de beoordeling van de aios      
Differentiatie geeft een verdieping van de opleiding      
Uitvoering van een differentiatie door een aios leidt tot discontinuïteit van de 
aanwezigheid van de aios in de praktijk 

     

De opleidingscoördinator van de huisartsenpost is bekend en voldoende 
zichtbaar 

     

Het opleiden van co-assistenten door aios heeft een duidelijke meerwaarde      
Accreditering/certificering van de praktijk is van meerwaarde voor het oplei-
den 
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30. Stellingen over de aandacht voor bepaalde aspecten in de opleiding 
voor aios 

Nee, veel 
te weinig 

Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

De opleiding besteed voldoende aandacht aan internationalisering      
De opleiding besteed voldoende aandacht aan differentiatie      
De opleiding besteed voldoende aandacht aan praktijkmanagement      
De opleiding besteed voldoende aandacht aan wetenschappelijke vorming      
De opleiding besteed voldoende aandacht aan maatschappelijk handelen      
De opleiding besteed voldoende aandacht aan ontwikkelingen in de zorg      
De eis van 20 diensten per jaar op de huisartsenpost voor de aios, is goed      
 
 
31. Vragen over de LHOV Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Ervaart u voldoende ondersteuning vanuit de LHOV?      
Voelt u zich voldoende vertegenwoordigd door de LHOV?      
Heeft de regionale afdeling van de LHOV een rol binnen uw opleidingsinsti-
tuut? 

     

 
 
32. Vraag over de SBOH Nee, veel 

te weinig 
Nee, net 
niet ge-

noeg 

Ja, net 
voldoende 

Ja, ruim 
voldoende 

Weet ik 
nog niet * 

Ervaart u voldoende ondersteuning vanuit de SBOH?      
 
 
33. Hieronder kunt u nog een opmerking maken of suggesties geven aan uw opleidingsinstituut: 
     

     

 
 
* Kruis “Weet ik nog niet” alleen aan als u hier echt geen uitspraak over kunt doen 
 
 
Einde vragenlijst 
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. U kunt de ingevulde vragenlijst retourneren met de bijgevoegde ant-
woordenveloppe, of zonder postzegel sturen naar:  
NIVEL, Code LvdV, Antwoordnummer 4026, 3500 VB Utrecht. 
 
De resultaten van dit onderzoek zullen tezijnertijd verspreid worden via onder andere de SBOH. 
 
De vragen in deze vragenlijst zijn overigens deels afgeleid van een in 2007 gehouden onderzoek onder opleiders. Een aantal 
vragen zijn afgeleid van een in 2014 gehouden onderzoek onder aios. 
De meeste andere vragen zijn afgeleid van dat wat in het "Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders" (LPSTH) is 
opgenomen als opleidersactiviteiten. 
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