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Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde
Leids Universitair Medisch Centrum

Functiefamilie:

Management

Deze familie omvat specifieke managementfuncties, waarin de managementtaak anders is
dan vakinhoudelijke aansturing.
Onderdeel van deze functies kan weliswaar vakinhoudelijke aansturing zijn, maar de
managementaken hebben vaak ook een eigen karakter en gewicht. Aard van de
managementtaken en de invloed van de functie op de positie en de continuïteit van de
organisatie zijn bepalend voor de zwaarte van de managementfunctie.

Functienaam:

Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde

Informatie betreffende de organisatie / afdeling
Het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor
verstandelijk gehandicapten (CHVG), opgegaan in het College Geneeskundige Specialisten
(CGS), heeft krachtens Artikel 11 lid 1 van de Regeling specialisten en profielen
geneeskunst (geconsolideerde versie april 2013, hierna: de Regeling) tot taak het vaststellen
van de eisen waaraan de opleiding tot huisarts moet voldoen, alsmede het vaststellen van de
eisen voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten. De
Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS), waarin de Huisarts,
Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) is
opgegaan, heeft krachtens artikel 27 van de Regeling tot taak het erkennen van opleiders,
opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten, alsmede het houden van toezicht op de
naleving van besluiten van het CGS door opleiders, opleidingsinrichtingen,
opleidingsinstituten en artsen in opleiding tot specialist (AIOS).
Bij de aanstelling van een Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde is het
Kaderbesluit CHVG, Hoofdstuk C, Titel III (21 augustus 2008) van toepassing.
De functie van hoofd wordt voltijds ingevuld. Wanneer het hoofd de functie niet in persoon
voltijds vervult wordt ook een adjunct-hoofd aangesteld die het resterende deel van de
functiebeschrijving invult en tevens als huisarts in het betreffende register is ingeschreven.
Bij afwezigheid van het (adjunct-)hoofd worden de taken van het hoofd waargenomen door
een plaatsvervangend hoofd. De verdeling van de werkzaamheden tussen (adjunct-)hoofd
en plaatsvervangend hoofd worden in een bijlage aan de functiebeschrijving toegevoegd en
indien gewenst herzien, waarbij het hoofd bepalend is.
Doel van de functie
De functie is een geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het
Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde bij de afdeling Public health en
Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
De functie van Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde te Leiden (hierna: het hoofd)
wordt uitgevoerd in overeenstemming met de opleidingsbepalingen en de erkenningseisen
en - voorwaarden van het CGS, de aanwijzingen van de RGS, alsmede het beleid van de
afdeling PHEG en het LUMC.
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De functie van hoofd is een directiefunctie waarbij de nadruk ligt op het laten uitvoeren van
de opleidings- en onderwijstaken in het kader van de opleiding tot huisarts. Hierbij behoren
de dagelijkse leiding, de organisatie, de coördinatie en het beheer van deze opleiding.
Daarnaast dienen de kwaliteitsbewaking, de inhoud van de opleiding, de onderwijskundige
ontwikkeling en het onderzoek van onderwijs en opleiding vormgegeven te worden, dit
laatste voor zover dit binnen het Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde verricht wordt.
Resultaatgebieden:
Management en leiding
Het hoofd
- geeft leiding aan de (dagelijkse) werkzaamheden van het wetenschappelijk en
managementondersteunend personeel van het Opleidingsinstituut
Huisartsgeneeskunde;
- geeft leiding aan de organisatie van het Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde;
- geeft leiding aan de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma’s van het
Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde;
- verricht werkzaamheden die de behandeling van naar aard en inhoud zeer complexe,
multidisciplinair samengestelde onderwerpen betreffen;
- voert een personeelsbeleid (o.a. selectie, (bij)scholing, beoordeling);
- zorgt voor afstemming met doelstellingen of uitgangspunten die op bestuurlijk,
strategisch of wetenschappelijk topniveau zijn geformuleerd;
- is eindverantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de middelen;
- is verantwoordelijk voor het entameren, verrichten en begeleiden van
wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder evaluatieonderzoek, en eventueel ook
onderzoek van onderwijs, in afstemming met de verantwoordelijk wetenschappelijk
onderzoekers van de kerntaakgroep wetenschap en het hoofd van de afdeling PHEG;
- participeert in lopend onderzoek binnen de onderzoekslijnen van de afdeling PHEG;
- is verantwoordelijk voor het publiceren van en refereren over het onderzoek van het
Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde.
Beleid
Het hoofd
- ontwikkelt en verzorgt onderwijs aan assistenten-in-opleiding tot specialist
huisartsgeneeskunde (hierna: AIOS), huisartsopleiders, overige opleiders en stageopleiders in overeenstemming met voor het vakgebied geldende normen en in
afstemming met het andere onderwijs van de afdeling en het LUMC;
- besteedt expliciet aandacht aan de wetenschappelijke borging van het geboden
onderwijs en (het verwerven van) een wetenschappelijke attitude en expertise van
AIOS, (stage-) opleiders en stafmedewerkers;
- draagt zorg voor evaluatie- en toetsingsprocedures in de opleiding tot huisarts, zowel
ten aanzien van de AIOS (in het bijzonder de voortgangskwalificatieprocedure) en de
verschillende opleiders als ook wat betreft (de onderdelen van) het door of namens
het opleidingsinstituut verzorgde onderwijs;
- verricht toonaangevende werkzaamheden op beleidsvormend, beleidsbepalend of op
strategisch niveau ten aanzien van de opleiding tot huisarts, hetzij inhoudelijk
ondersteunend, hetzij op wetenschappelijk gebied.
Diversen
Het hoofd
- verricht voldoende patiëntenzorg om de registratie als huisarts te behouden;
- vervult bestuurlijke taken binnen de afdeling (o.a. lid managementteam)
samenhangend met externe activiteiten van de afdeling;
- levert een bijdrage aan het landelijk beleid dat verband houdt met inhoud en
organisatie van de opleiding tot huisarts;

Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 3

-

is vertegenwoordiger van het Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde van het LUMC
op regionaal en landelijk niveau.

Speelruimte
De functionaris is werkzaam bij het LUMC in de functie van hoofd Opleidingsinstituut
Huisartsgeneeskunde.
Taken en bevoegdheden van het hoofd zijn conform artikel C.18 van het Kaderbesluit
CHVG.
Beleidsafstemming vindt plaats met het hoofd van de afdeling PHEG; voor de organisatie, de
inhoud en de kwaliteit van de opleiding tot huisarts is het hoofd verantwoording verschuldigd
aan de RGS.
Het hoofd verricht werkzaamheden naar eigen inzicht en na afweging van veelal
conflicterende belangen.
Contacten
Het hoofd
- heeft contact met interne en externe specialisten, adviseurs en managers over
uitvoering- en beheerstaken.
Opleiding
Het hoofd
- heeft een afgeronde opleiding tot basis- en huisarts;
- is gepromoveerd;
- is geschoold op managementgebied.
Kennis en vaardigheden
Het hoofd heeft
- ruime ervaring en een geldige registratie als huisarts;
- ervaring op het gebied van opleiding en onderwijs in de huisartsgeneeskunde;
- expertise op het gebied van het verrichten en begeleiden van wetenschappelijk
onderzoek;
- een duidelijke bijdrage geleverd aan ontwikkeling van de opleiding tot huisarts;
- organisatorische en leidinggevende kwaliteiten;
- een strategische visie;
- erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op het gebied van de
huisartsgeneeskunde.
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PORTEFEUILLEVERDELING HOOFD, ADJUNCT-HOOFD EN PLAATSVERVANGEND HOOFD VAN
HET OPLEIDINGSINSTITUUT HUISARTSGENEESKUNDE LUMC
Deze verdeling kan gewijzigd worden in overleg tussen (adjunct-)hoofd en plaatsvervangend
hoofd, waarbij het hoofd bepalend is.
De taakgebieden van hoofd, adjunct-hoofd en plaatsvervangend hoofd vormen gezamenlijk
de uitwerking van de functiebeschrijving van het hoofd, die voor de volledige portefeuille
eindverantwoordelijk is.
Taakgebieden Hoofd Opleidingsinstituut
• visieontwikkeling op strategisch niveau en huisartsgeneeskundig-inhoudelijk
• landelijke vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut (richting RGS, CGS, andere
huisartsopleidingen, HON)
• relevante wet- en regelgeving
• regionaal vertegenwoordiger opleidingsinstituut voor belangenorganisaties van AIOS
(LOVAH-Leiden) en huisartsopleiders
• agendavoerder en voorzitter coördinatieoverleg
• deelnemen aan managementteam afdeling PHEG (strategisch en operationeel)
• financieel beleid
• incidenteel verzorgen huisartsgeneeskundig onderwijs, i.h.b. EBM/wetenschappelijke
vorming
• automatisering en informatievoorziening
• combinatie opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoek (AIOTHO)
• voortgangskwalificatieprocedure AIOS
• afwijkende opleidingstrajecten AIOS
• transfers van AIOS tussen de 8 landelijke opleidingsinstituten
• begeleiden herintreders
Taakgebieden Adjunct-hoofd Opleidingsinstituut
• beleidsontwikkeling en coördinatie m.b.t. opleidingsinrichtingen en daaraan verbonden
opleiders (ELWP-stages buiten de huisartspraktijk)
• coördinatie selectieprocedure opleiding tot huisarts
• aansturing logistieke planning opleiding tot huisarts
• coördinatie en voortgang tijdelijke projecten
Taakgebieden Plaatsvervangend hoofd Opleidingsinstituut
• personeelsbeleid stafleden Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde
• waarnemend hoofd bij afwezigheid hoofd en adjunct-hoofd
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