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1. Inleiding  
Het Lokaal Opleidingsplan is een aanvulling op het Landelijk Opleidingsplan (LOP). Het LOP beschrijft 
inhoud en structuur van de huisartsopleiding en de specialisme gebonden competenties. Het Lokaal 
Opleidingsplan beschrijft hoe de Huisartsopleiding van het UMCG daar invulling en vorm aan geeft en 
licht de specifieke kenmerken van het  lokale aioscurriculum toe. Waar mogelijk wordt verwezen 
naar het LOP.  
De opleiding vindt plaats op twee locaties: Groningen en Zwolle. Het uitgangspunt is dat op beide 
locaties inhoudelijk hetzelfde curriculum wordt aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
locatie-specifieke faciliteiten (denk aan externe docenten). Zowel in Groningen als in Zwolle is de 
inhoud van het aioscurriculum onderverdeeld in 3 jaren. Echter wat betreft de structuur wordt  
gewerkt met 2 fasen. Fase 1 bestaat uit de eerste stageperiode in de huisartspraktijk stage en de 
klinische stage. Fase 2 bestaat uit de stage chronische ziekten en complexe problematiek, de stage 
GGZ en tot slot de tweede stageperiode in de huisartspraktijk. 
 

2. Samenhang in het curriculum: Onderwijskundige uitgangspunten 
Doel Huisartsopleiding 
De huisartsopleiding leidt op tot huisartsen die voldoen aan het competentieprofiel van de huisarts. 
De daarin genoemde competenties zijn ingedeeld volgens 7 competentiegebieden, die de aios 
verwerft aan de hand van tien opleidingsthema’s. Per thema is beschreven welke kenmerkende 
beroepsactiviteiten (KBA’s) daarbij horen. Voor een verdere beschrijving zie LOP.  
 
Onderwijskundige visie huisartsopleiding UMCG 
De onderstaand beschreven onderwijskundige uitgangspunten van het aioscurriculum van de 
Huisartsopleiding UMCG beschrijven een nadere uitwerking van de landelijke onderwijskundige visie 
op het opleiden van de aios.  
 
Onderwijskundige uitgangspunten aioscurriculum Huisartsopleiding UMCG 

- Voldoen en aansluiten aan het ‘Competentieprofiel en de eindtermen van de 
huisartsopleiding (2016)’, de onderwijsvisie van de huisartsopleiding UMCG, de landelijke 
ontwikkelingen en de toekomstvisie huisartsenzorg 2022. 

- Continuüm vormen met het onderwijs aan de basisopleiding geneeskunde, het onderwijs 
dient aan te sluiten aan het beginniveau van de aios. 

- Gebruik maken van zelfgestuurd leren door de aios: de aios is toenemend (van jaar 1-3) 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces. 

- Onderlinge samenhang jaar 1,2,3: van simpel naar complex. 
- Academisering (= integratie van onderwijs, wetenschap en praktijkuitoefening) van de 

huisarts komt tot uiting in het curriculum. 
 
Basis van het curriculum 

- Het (landelijk vastgestelde) competentieprofiel van de huisarts en de eindtermen van de 
huisartsopleiding. 

- De onderwijsvisie van de huisartsopleiding UMCG. 
- De tien, in 2014 landelijk vastgestelde, thema’s voor de opleiding van de huisarts, 

waarbinnen 82 kenmerkende beroepsactiviteiten van de huisarts (KBA’s) zijn gerangschikt. 
De landelijke thema's zijn: spoedeisende zorg, korte episodezorg, chronische zorg, zorg 
voor het kind, zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen, zorg voor 
ouderen met complexe aandoeningen, zorg voor patiënten met SOLK, palliatieve en 
terminale zorg, preventie, praktijkmanagement. 

- Landelijke en regionale ontwikkelingen in de eerstelijnszorg (LHV/NHG: Toekomstvisie 
huisartsenzorg 2022 en Ministerie : Verwacht huisartsentekort in de Noordelijke 
provincies). 

https://www.huisartsopleiding.nl/images/opleiding/LOP_huisartsgeneeskunde_instemming_CGS_19112016_inclusief_5_bijlagen.pdf
https://www.huisartsopleiding.nl/images/opleiding/Competentieprofiel_van_de_huisarts_2016.pdf
https://www.huisartsopleiding.nl/images/opleiding/Competentieprofiel_van_de_huisarts_2016.pdf
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/visie-0
https://www.tkv2022.nl/
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- Het Landelijk opleidingsplan, het Landelijk en Lokaal Toetsplan. 
 
Ontwikkeling en onderhoud van de inhoud van het curriculum 
Het curriculum is ontwikkeld en wordt bijgesteld door leerlijnwerkgroepen, die verantwoordelijk zijn 
voor de inhoud. Een leerlijnwerkgroep richt zich op één thema of competentie, een paar 
werkgroepen op twee. De werkgroepen zijn samengesteld uit docenten uit alle drie opleidingsjaren, 
vakdocenten, aios en opleiders en werken onder aansturing van het Adjunct Hoofd van de opleiding. 
De inhoud van het curriculum wordt vastgesteld in de curriculumcommissie die bestaat uit: het 
adjuncthoofd (vz), de voorzitters van de werkgroepen en de medewerker onderwijs en toetsing. De 
leerlijnen hebben een iets andere rangschikking dan de landelijke thema's. Dit komt voort uit de 
ontstaansgeschiedenis van de leerlijnen, die gebaseerd was op de CanMEDS competenties. De 
inhoud van de landelijke thema's is volledig terug te vinden in de leerlijnen. 
De scholing van huisarts-opleiders, stageopleiders en docenten sluit aan op het aioscurriculum en is 
er mede op gericht om de opleiders en docenten in staat te stellen om het aioscurriculum uit te 
voeren.  
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Uitgangspunten per jaar 
 
Jaar 1 (basiskennis, zelfstandigheid) 
In jaar 1 staan de basiskennis en vaardigheden, gericht op eenvoudige huisartsgeneeskundige 
problematiek, in het huisartsenvak centraal. Daarnaast moet dit jaar voorbereiden op de 
zelfstandigheid in het tweede jaar. De aios leert in jaar 1 om zelfstandig een adequaat IOP te maken 
en leert om zelfstandig en adequaat te reflecteren op zijn eigen handelen.  
 
Jaar 2 (verdieping, verbinding eerste-tweede lijn) 
In jaar 2 staan de huisartsgeneeskundige implicaties van de kennis en kunde die opgedaan wordt in 
de tweede lijn op de voorgrond. De aios kiest hierin zelfstandig zijn focus en reflecteert op zijn 
ervaringen. Er wordt geoefend met het toepassen van het geleerde in jaar 1 in specifieke 
contextsituaties.  
De accentverschuiving hier is dat er vrijwel dagelijks en in ieder geval op de terugkomdag een 
expliciete verbinding wordt gemaakt tussen het onderwijs op het instituut, de kliniek en de 
huisartsgeneeskundige praktijk. We bewegen langzaam naar meer inzet van kaderhuisartsen of aios 
die zelf het onderwijs verzorgen, juist omdat zij deze verbinding kunnen leggen. Op de 
terugkomdagen wordt de groep in ieder geval door een huisarts begeleidt. Op die manier kunnen we 
een reeds ingezette ontwikkeling kracht bij zetten, waarin de huisartsgeneeskundige betekenis van 
het tweede jaar binnen de opleiding in zijn geheel aan waarde toeneemt. 
 
Jaar 3 (chronische zorg, leiderschap, professional, eigen keuzes maken) 
In jaar 3 ligt de focus met name op de ontwikkeling van de huisarts als professional. Er zijn per leerlijn 
vakinhoudelijke doelen die moeten worden gehaald. Daarvoor worden onderwijsprogramma’s 
ingezet en kan de aios hiaten in de opleidingspraktijk invullen. Daarnaast is de aios zelf 
verantwoordelijk voor zijn leerproces en kan de aios (op het niveau van de groep) keuzes maken in 
welke onderwerpen (en hoe) aan de orde komen.  
De opgedane kennis en vaardigheden in de voorgaande jaren worden geoefend in complexe 
huisartsgeneeskundige situaties.  
Reflectie wordt in dit jaar als belangrijkste middel gezien om te komen tot ontwikkeling van de 
huisarts als professional. Dit vraagt om bijzondere vaardigheden van de mentoren.  
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3. Het curriculum Huisartsopleiding UMCG 
 
In het LOP worden vijf uitgangspunten van de huisartsopleiding genoemd.  
Hieronder wordt aangegeven hoe de huisartsopleiding van het UMCG daar vorm aan geeft.  
 

DE VIJF UITGANGSPUNTEN VAN DE HUISARTSOPLEIDING 
1. De aios leert vooral in de praktijk 
Het curriculum van de huisartsopleiding is zodanig opgebouwd dat de aios optimaal in staat gesteld 
wordt de vereiste huisartsgeneeskundige competenties te verwerven in de context waar hij ze 
nadien moet toepassen: de huisartspraktijk. In het onderwijs is sprake van een opklimmende 
moeilijkheidsgraad in de zin van opbouw van eenvoudige naar complexe klachten en situaties. 
De opleiding is in een aantal perioden verdeeld; twee opleidingsperioden in verschillende 
huisartspraktijken, één periode in het ziekenhuis en een periode waarin de aios werkervaring kan 
opdoen in voor de huisartsgeneeskunde relevante gebieden. 
 
2. Onderwijs op het opleidingsinstituut ondersteunt het leren in de praktijk 
Het aioscurriculum van de huisartsopleiding UMCG is vorm gegeven door thema’s die gebaseerd zijn 
op de landelijk gekozen thema’s. De thema’s zijn vertaald naar kenmerkende beroepsactiviteiten, die 
centraal staan in zowel het cursorisch onderwijs als het onderwijs in de praktijk. De landelijk 
vastgestelde KBA’s beschrijven de beroepsactiviteiten die minimaal expliciet aan bod komen tijdens 
de opleiding. Doordat ‘leren in de context’ door de kenmerkende beroepsactiviteiten wordt 
geoperationaliseerd, zal de transfer van het geleerde naar de praktijk zo maximaal mogelijk kunnen 
zijn. Het Landelijke Opleidingsplan is uitgangspunt voor het aioscurriculum. Het curriculum is 
ontwikkeld en wordt bijgesteld door de leerlijnwerkgroepen (zie ook hfst. 2: ‘ontwikkeling ven 
onderhoud van de inhoud van het curriculum’). 
 
Inhoud: Opleidingsinstituut en cursorisch onderwijs 
Het opleidingsinstituut biedt cursorisch onderwijs. Dit onderwijs vindt grotendeels plaats in kleine 
groepen. Dergelijke groepen lenen zich goed voor het uitwisselen van en reflecteren op ervaringen 
en voor het geven van feedback aan elkaar. Zo worden aios zich bewust van hun individuele 
bekwaamheden en leren zij deze verder te ontwikkelen. 
Het cursorisch onderwijs richt zich op het versterken van de competenties die voor het werken-leren 
in de praktijk dan wel het functioneren als huisarts noodzakelijk worden geacht. Het terrein van de 
huisartsgeneeskunde is echter zo uitgebreid, dat het instituutsonderwijs nooit het volledige gebied 
kan bestrijken. De vakinhoudelijke onderwerpen die binnen het kader van het instituutsonderwijs 
worden behandeld, zullen dan ook vooral een voorbeeldfunctie hebben in en ter ondersteuning 
dienen van het leerproces van de aios in de (opleidings-)praktijk. De aios leren daarbij ook hoe zij 
tijdens de latere beroepsuitoefening de eigen bekwaamheid verder kunnen ontwikkelen. Het 
instituutsonderwijs zal steeds werkervaring en competentieontwikkeling met elkaar verbinden. De 
onderwijsactiviteiten richten zich vooral op: 

- ondersteuning en stimulering van zelfstudie en leren in de praktijk; 
- kennisoverdracht; onderling en (met name in de eerste periode) door de docenten 
- reflectie op eigen handelen; 
- toetsing. 

 
De aios volgen in groepen het cursorisch onderwijs op het instituut. In fase 1 wordt  de groep als 
regel begeleid door twee stafleden, doorgaans een huisarts en een gedragswetenschapper. Naast het 
begeleiden van de aios, individueel en als groep, verzorgt dit duo ook voor een belangrijk deel het 
cursorisch onderwijs. In fase 2 zijn de groepen kleiner (6 tot 8 aios) en worden begeleid door één 
vaste begeleider, meestal een huisarts, aangevuld door gastdocenten.  
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Het instituutsonderwijs vindt merendeels plaats op een vaste dag in de week op het instituut; de 
opleiding vangt aan met een meerdaagse introductiecursus aan het begin van fase 1. 
De in de paragraaf Onderwijskundige uitgangspunten beschreven visie wordt in praktijk gebracht 
door met behulp van opdrachten steeds een verbinding te leggen tussen opleidingspraktijk en 
instituutsonderwijs. Aan de hand van een bepaald thema krijgt de aios opdrachten die enerzijds 
aanzetten tot reflectie over de eigen competentie met betrekking tot het thema en anderzijds de 
aios aanzetten om in de opleidingspraktijk gerichte activiteiten uit te voeren met betrekking tot een 
bepaald thema, of een bepaalde categorie patiënten. Daarbij treedt de opleider op als coach en 
brengt de aios verslag van deze activiteiten uit aan collega’s en betrokken stafleden tijdens de 
terugkomdagen. 
Daarnaast zijn er opdrachten die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden samen met de opleider, 
maar die niet perse teruggekoppeld worden tijdens het cursorisch onderwijs. Deze opdrachten zijn 
een middel voor het opleiden in de opleidingspraktijk.  
De opbouw van het curriculum staat op de website van de Huisartsopleiding.  
 
3. Onderwijs op maat: de opleiding sluit aan op de ontwikkeling en ambities van de individuele aios 
In de opleidingsperiodes in de huisartspraktijk kan de aios kennismaken met verschillende 
rolmodellen van huisartsen en met verschillende wijzen van praktijkvoeren. Dit aanbod helpt de aios 
die wijze van beroepsuitoefening te kiezen, die het beste bij hem past.  
De stagemogelijkheden buiten de huisartspraktijk bieden de aios ondermeer de gelegenheid om 
lacunes in de klinische bekwaamheid aan te vullen en zich te bekwamen in de samenwerking met 
andere disciplines.  
Tot slot kan de aios in het laatste jaar van de opleiding een differentiatiemodule (diffmod) of 
keuzecursussen volgen, zodat de aios vertrouwd kan raken met de mogelijkheden van differentiatie 
binnen de latere beroepsuitoefening. Het diffmod onderwijs en de keuzecursussen kunnen alleen 
gevolgd worden door aios van wie de voortgang van de opleiding zonder problemen verloopt.  
Landelijk is afgesproken dat de aios op het eigen instituut de diffmods Wetenschap en/of Medisch 
Onderwijs kunnen volgen. Iedere huisartsopleiding heeft daarnaast nog een diffmod die 
overeenkomt met de betreffende kaderopleiding van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Deze 
diffmods zijn opengesteld voor aios uit het hele land. Voor de huisartsopleiding UMCG betreft het de 
diffmod Psychologie (kaderopleiding GGZ).  
Voor de procedure rondom het aanmelden en volgen van een diffmod/keuzeonderwijs en de 
verdeling van de landelijke diffmods, zie website: 
 
4. Toetsing en Beoordeling: Kritische reflectie, observatie, feedback, toetsing en beoordeling 
bevorderen het leren van de aios  
Er bestaat geen sterker sturend mechanisme in het onderwijs dan toetsen en beoordelen. Echter 
toetsen of iemand een competente huisarts is, biedt een complexe uitdaging. 
De competentieontwikkeling van de aios laat zich niet met één toetsinstrument in kaart brengen. Het 
gebruik van verschillende toetsinstrumenten naast elkaar, het zgn programmatisch toetsen, is 
noodzakelijk teneinde een correct beeld van deze competentieontwikkeling te krijgen. De toegepaste 
instrumenten richten zich onder meer op (de toepassing van) kennis, het uitvoeren van vaardigheden 
en in het bijzonder op consultvoering. Daarnaast worden de vorderingen van de aios op de zeven 
competentiegebieden periodiek besproken met de opleider, de stageopleider, de groepsbegeleider, 
de modulebegeleider of de mentor, aan de hand van de ingevulde Competentie Beoordelingslijst (de 
ComBel). 
Zoals beschreven in het Landelijk Toetsprotocol en plan, worden de voortgang en beoordeling van de 
aios van de huisartsopleiding UMCG vastgesteld volgens het zgn programmatisch toetsen. Het 
programma van toetsen en beoordelen van de huisartsopleiding UMCG is terug te vinden in het 
Lokale Toetsplan. In het programmatisch toetsen wordt zoveel mogelijk verschillende informatie 
verzameld over de aios: met zoveel mogelijk verschillende toetsinstrumenten, op zo veel mogelijk 
verschillende momenten en door zoveel mogelijk verschillende betrokkenen (opleiders en docenten). 

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/curriculum-huisartsopleiding-umcg
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/keuzeonderwijs
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/instituutsreglement-en-bijlagen
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Deze informatie wordt verzameld in het eportfolio en wordt beschikbaar gesteld aan de teamleiders 
van de fasen. De teamleiders vormen samen met het adjunct hoofd (vz) de Commissie Toetsing en 
Beoordeling die ten aanzien van de voortgang van de aios adviseert aan het hoofd van de opleiding.  
 
5. Expertise opleiders en docenten: Inhoudelijk en didactisch bekwame opleiders en docenten staan 
garant voor een goede opleiding  
 
Opleider, stageopleider en praktijk 
Al vanaf de start van de opleiding komt de aios alle facetten van de huisartsgeneeskunde tegen. De 
opleider, c.q. de stageopleider, draagt er zorg voor dat de werkervaringen van de aios bijdragen aan 
diens competentieontwikkeling. Daartoe observeert hij de aios bij diens werk, voert leergesprekken, 
geeft feedback en stimuleert de reflectie van de aios. Voor de competentie Vakinhoudelijk handelen 
is de opleider de eerst verantwoordelijke docent. Daarnaast zal de opleider de aios helpen tijdens de 
praktijkstages ook de andere competenties verder te ontwikkelen. 
Samen met de aios stelt de opleider de leerbehoefte vast en helpt de aios bij het formuleren van een 
individueel opleidingsprogramma. Hij volgt de voortgang van het leerproces en beoordeelt de 
competentieontwikkeling van de aios. Op deze wijze neemt de opleider een centrale rol in bij de 
opleiding van de aios. 
 
Samenwerking opleidingsinstituut met opleiders en stageopleiders 
Het opleidingsinstituut onderhoudt mondeling - onder andere tijdens de bijeenkomsten voor 
opleiders - en  schriftelijk contact met de opleiders en stageopleiders aangaande het functioneren 
van de aios in de praktijk en tijdens de stage. Op deze wijze kan het opleidingsinstituut de 
ontwikkeling van de aios bijhouden en vastleggen. Daarnaast is een belangrijk deel van de 
onderwijsinspanning van het opleidingsinstituut gericht op de professionele/didactische ontwikkeling 
van opleiders c.q. stageopleiders door het aanbieden van een didactisch scholingsprogramma. Door 
de deelname aan dit cursorisch onderwijs kan de opleider zijn (didactische) competenties verder 
ontwikkelen.  
Het opleidingsinstituut onderhoudt eveneens contacten met de stage-inrichtingen, enerzijds om 
optimaal geïnformeerd te blijven over de betreffende stageprofielen en anderzijds om de 
stageopleiders te ondersteunen bij het realiseren van de opleidingsdoelen per stage. De verbinding 
van het opleidingsinstituut met de opleidingspraktijken en de stage-inrichtingen is het leerwerkplan. 
Dit leerwerkplan van het competentiegerichte opleidingscurriculum beschrijft hoe de opleider(s) 
invulling geven aan het opleiden in hun praktijk/tijdens de stage. Het leerwerkplan wordt gebruikt bij 
de koppeling van de aios met de opleidingspraktijk.  
 
De docenten 
De aios groepen worden begeleid door een huisarts en/of gedragswetenschapper. De kwaliteit van 
deze docenten wordt onder meer gewaarborgd via het docentprofessionaliseringsprogramma van de 
huisartsopleiding UMCG en de landelijke docentprofessionalisering (HON). De scholing van de 
docenten is gebaseerd op het competentieprofiel van de docent met de daarin beschreven rollen van 
de docent en sluit aan op het landelijk scholingsplan voor docenten. Daarnaast vindt de scholing 
plaats op expertiseniveau van de docent: beginnend c.q. gevorderd/ervaren.  
Overige kwaliteit bevorderende activiteiten zijn: 360 graden feedback, evaluaties door de aios, 
intervisie- en scholingsbijeenkomsten en jaargesprekken.  
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4. Kwaliteitsbewaking en innovatie van onderwijs 
 
Ontwikkelingen in de (eerste lijns) gezondheidszorg 
Om ervoor te zorgen dat het aioscurriculum up-to-date blijft ten aanzien van de ontwikkelingen in de 
eerstelijns gezondheidszorg gaat het Adjunct Hoofd naar landelijke bijeenkomsten over het 
aioscurriculum. Het Adjunct Hoofd brengt, samen met de huisartsbegeleiders die in het vak staan, 
ontwikkelingen vanuit de (eerste lijns) gezondheidszorg in in de curriculumcommissie. De 
curriculumcommissie besluit hoe deze ontwikkelingen een plaats krijgen in het curriculum.  
 
Kwaliteitsbewaking 
De kwaliteit van het onderwijs wordt elektronisch geëvalueerd onder aios, groepsbegeleiders en 
opleiders. De uitkomsten van de evaluaties gaan naar de verantwoordelijke werkgroep van de leerlijn 
die ervoor zorgt dat het onderwijs op de evaluaties wordt aangepast en verbeterd.  
 
Innovatie 

 Tussen 2012 en 2017 is het curriculum herzien o.b.v. van onderwijsontwikkeling en afstemming 
van het curriculum vanuit de leerlijnen. 

 In 2017 is gestart met het project herinrichting van de 2e fase met als doel het aanbieden van een 
een samenhangend en doorlopend onderwijspakket op het gebied van huisartsenzorg, CZ en 
GGZ  aan de aios wordt aangeboden. In deze tweede fase is ook ruimte voor individuele 
verdieping en aandacht voor praktijkmanagement en organisatie en wetenschappelijke vorming. 

 Ontwikkeling van meer educatieve toetsing op kleinere onderdelen van het curriculum b.v met 
behulp van Socrative. 

 Inventariseren en opvullen van, voor het functioneren als huisarts, relevante kennislacunes die 
ontstaan zijn in de basisopleiding. (b.v. kleine vakken, vaardigheden, etc.). 

 Uitbreiding keuzeonderdelen in het onderwijs door invoering verschillende 
(keuze)praktijkopdrachten. 

 
 
 
 


