Opleidingsplan/Leerwerkplan voor de stage-inrichting
Het leerwerkplan is primair bedoeld voor de AIOS. Hierin worden zowel praktische als
inhoudelijke informatie over de stage verstrekt en er staan afspraken met de opleiding in.
Tevens dient het leerwerkplan als kwaliteitsbewaking van de stageplaats.
Invulinstructie
Vul het leerwerkplan in en stuur vervolgens het ingevulde leerwerkplan naar het
opleidingsinstituut ter beoordeling.
Na goedkeuring ontvangt u een ondertekend leerwerkplan retour voor uw dossier.
Dit leerwerkplan wordt geplaatst op Blackboard, een besloten onderwijsomgeving op
internet. AIOS huisartsgeneeskunde, stafleden van de huisartsopleiding en andere
stageopleiders hebben toegang tot deze onderwijsomgeving.

1. Gegevens stageplaats en opleider
Naam stage-inrichting
Postadres
Locatieadres
Naam en functie stageopleider
Naam en functie nevenopleider
Naam en functie waarnemend opleider
Indien van toepassing: degene die in de
stage-inrichting benaderd kan worden
voor praktische zaken en het maken van
een kennismakingsafspraak.
Erkenning door RGS tot
Telefoonnummers en eventueel e-mailadres/website
Instelling algemeen, afdeling
Stageopleider (vast/sein)
Contactpersoon
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2. Kennismaking en inwerkperiode
Kennismakinggesprek
Met wie is er een kennismakinggesprek?
Via welke weg wordt deze afspraak
gemaakt?
Kennismaking met directe medewerkers, collega’s, medeopleiders en afdelingen
Met wie wordt kennisgemaakt?
Welke afdelingen?
Wanneer en op welke wijze?
Kennismaking locale protocollen en richtlijnen
Wanneer en op welke wijze?
Introductie/uitleg computersysteem, EPD, voorschrijfsysteem, wijze van doorverwijzen
Wanneer en op welke wijze?
Introductieprogramma
Hieronder is ruimte voor het schema van het introductieprogramma, waarin ook
bovenstaande punten (o.a. kennismaking) vermeld worden; hierbij rekening houdend met
terugkomdag en parttime-functie van de AIOS
1e werkweek
Maandag (hoe laat moet AIOS zich
melden?)
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag/zondag
Vanaf de tweede week zal de AIOS toenemend zelfstandig, onder supervisie van de opleider
taken mogen uitvoeren.
Door wie wordt de AIOS de eerste dagen
ingewerkt?
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3. Werkzaamheden AIOS

De AIOS gaat werken op de afdelingen
De stage biedt de AIOS de mogelijkheid
zich te bekwamen in
Mogelijkheid tot deelstages

Ja/nee. Indien ja: welke?

De taken van de AIOS bestaan uit:
(beschrijf zo concreet mogelijk de aard en
omvang van de werkzaamheden, bv
intakes, opnames, polklinische contacten,
dagelijkse zorg voor opgenomen patiënten
enz. )
Welke afspraken gelden er bij
beoordeling/ diagnostiek en behandelen
van de patiënt door de AIOS m.b.t.
zelfstandigheid/ consultatie, bevoegdheid
en medische verantwoordelijkheid?
Weekrooster
Geef hieronder in een weekrooster aan wanneer de patiëntbesprekingen, overdrachten
en onderwijsmomenten plaatsvinden en of deze verplicht of facultatief zijn.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag/zondag
Werktijden - weekplanning
Hoeveel uur werkt de AIOS per week
Werktijden
Diensten en werkafspraken
Avonddienst: tijden / frequentie
Nachtdienst: tijden / frequentie
Weekenddienst tijden / frequentie
Hoe is de compensatie van de diensten
geregeld?
Welke afspraak geldt voor vakanties?
Welke afspraak geldt er in geval van ziekte
AIOS?
Mogelijkheid parttime werken.
Ja/nee
Indien ja, zijn er dan werkafspraken m.b.t.
parttime functie van de AIOS?
Consultatie
Consultatie opleider dient in elk geval goed mogelijk en drempelloos te zijn
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Op welke manier kan de AIOS de opleider
bereiken voor consultatie?
Op welke momenten kan de AIOS de
opleider consulteren?
Welke waarnemer kan de AIOS
consulteren bij afwezigheid van de
opleider?
Op welke momenten kan de AIOS de
waarnemer bij afwezigheid van de opleider
consulteren?

4. Leertraject AIOS

De opleider en de AIOS volgen het leerproces door middel van onderstaande methoden.
Hoe en wanneer vinden de volgende evaluatiemomenten plaats?
Bespreken leerplan
ComBeL / tussentijds en eindevaluatie /
beoordelingsgesprek
Leergesprekken / themagesprekken
Directe observatie vaardigheden/
verrichtingen
Momenten van nabespreking

5. Opleidingsklimaat

De opleider geeft de AIOS gedurende het praktische gedeelte gelegenheid voor studie, zoals
het opzoeken van achtergrondinformatie/ protocollen/ richtlijnen met betrekking tot de
behandeling van patiënten, het verrichten van dossieronderzoek of het voorbereiden van
een onderwijsopdracht. De opleider stimuleert de AIOS tot zelfsturend leren. Er is (de AIOS)
gelegenheid tussendoor kennis op te doen en maakt daar afspraken over.
Het opleidingsklimaat wordt gewaarborgd door onderstaande items. In hoeverre zijn
deze op de stageplaats aanwezig?
Aanwezigheid van literatuur?
Hoe ziet de werkplek eruit? (eigen bureau,
internet, instrumentarium).
Hoe ziet de patiëntenstroom eruit?
Afspraken over begeleiding bij
klinische/technische vaardigheden
Onderwijsmomenten die relevant zijn voor
de huisartsopleiding
Plaats:

Datum:

Handtekening opleider
……………………….

Handtekening opleidingsinstituut
………………………………….
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