Het leerwerkplan, opleider Klinische Stage
Invulinstructie: Vul de grijze vakken in met de gegevens van uw opleidingspraktijk. Stuur het
ingevulde leerwerkplan naar het instituut (LUMC) ter beoordeling. Na goedkeuring ontvangt u een
getekend leerwerkplan retour voor uw dossier. Tevens zullen wij een kopie toevoegen aan uw
profiel.
1. Gegevens opleider
Naam en voorletters opleider (s)
Plaats
Erkenning door HVRC tot
Opleidingsinstituut

Huisartsopleiding Leiden
Datum

Goedgekeurd

Handtekening

2. Kennismaking en inwerkperiode
Belangrijkste aandachtspunten
- kennismaken met de directe medewerkers
- AIOS introduceren binnen samenwerking in de organisatie
- kennismaken met de lokale richtlijnen en protocollen
- afspraken over drempelloze consultatie (duidelijkheid bij wie men terecht kan en zorgen dat
dit helder en transparant is en makkelijk te bereiken)!

Introductie van de AIOS op afdelingen
Kennismaken met ,artsen, andere opleiders
medewerkers van afdelingen )
Paramedische diensten, kleding, kantine etc.
Afspraken over kennismaking
Inwerkperiode beschrijving
(Wie, Wanneer Protocollen )
Introductie Elektronisch Patiënten Dossier.
Wanneer wordt het leerplan van de AIOS besproken en hoe wordt voortgang gevolgd?
Tijdens pre / start gesprek, bij tussenbeoordeling na 3 maanden en zo nodig tussendoor
voor bijsturing
Weekplanning
werktijden

Maand.
Dinsd.

Woensd.
Donderd.
Vrijd.
Besprekingen van
ComBel
Wanneer
leergesprekken?
Manier van consulteren van de opleider
Consultatie buiten de opleider
Vanaf de tweede week zal de AIOS toenemend zelfstandig, onder supervisie van de opleider taken
mogen uitvoeren. De opleider en AIOS s volgen het leerproces door consultatie, door directe
observatie en door de leergesprekken.
Nabespreking
Onderlinge toetsing
Themagesprekken
Afspraken leergesprekken

Vaardigheden
Evaluaties en
voortgangsgesprekken
Anders nl
Anders nl

3. Werkzaamheden AIOS
De dagelijkse werkzaamheden van de AIOS bestaan uit:
- het beoordelen en behandelen van SEH patiënten in toenemende mate zelfstandig.
- Deelname aan patiëntenbesprekingen, overdrachten, en onderwijs.
Afspraken met betrekking tot beoordeling en
behandeling.
Afspraken met betrekking tot overdrachten en
onderwijs.
Afspraken met betrekking tot vakanties

.

De avonddienst loopt van
De nachtdienst loopt van
De weekenddienst loopt van
Afspraken Diensten
Andere diensten ?
Afspraken vakanties
Afspraken in geval van ziekte van de AOIS
Afspraken in geval van afwezigheid/ziekte van
de opleider

.

4. Opleidingsklimaat
De opleider geeft de AIOS gedurende het praktische gedeelte gelegenheid voor studie, zoals het
opzoeken van achtergrondinformatie over de behandeling van patiënten, het verrichten van
dossieronderzoek of het voorbereiden van een onderwijsopdracht. De opleider stimuleert de AIOS
tot zelfsturend leren.
De opleider geeft de AIOS gelegenheid tussendoor kennis op te doen en maakt daar afspraken
over.
Hoe wordt vorm gegeven aan een goed
opleidingsklimaat?
Welke extra onderwijsactiviteiten organiseert
de opleider?
Ontwikkeling zelfstandig verwijzen

