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Richtlijn problemen in de opleidingssituatie, inclusief ontkoppelingen. 
mei 2018,  Jan Winters. 
 
Bedoeld voor: aios, opleiders* en stafleden 
 
Inleiding  
Zowel de opleider als de aios kunnen voor de vraag komen te staan “wil ik zo wel 
verder?” Het kan om heel verschillende dingen gaan: hinderlijke gewoontes of 
gedragingen, verschil van mening, onmogelijke eisen, gebrek aan competenties of 
verschil in verwachtingen. Je ligt elkaar niet, je vindt je opleider ongeschikt voor 
jou (of andersom). Een ontkoppeling is een optie als er geen alternatieven zijn, 
gesprekken niet de oplossing hebben geboden en mediation van de 
groepsbegeleider niet het gewenste effect heeft gehad. Ontkoppelingen vragen 
veel tijd en kosten veel energie. Het is in ieders belang deze zo veel mogelijk te 
voorkomen.  

 
Doel van de richtlijn 
In deze richtlijn staat beschreven welke acties moeten worden ondernomen in situaties 
waarbij de opleidingssituatie in de huisartspraktijk onder druk komt te staan (bij 
problemen betreffende de aios, de opleider/opleidingspraktijk en/of de samenwerking 
tussen aios en opleider).  

De bedoeling van de richtlijn is vierledig:  
> duidelijkheid geven over de aanpak rond problemen m.b.t. de opleiding van de aios   
voor zowel aios en opleiders als stafleden. 
> duidelijkheid bieden over taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen 
> het bieden van continuïteit in het opleidingsproces van de aios  
> het waarborgen van de kwaliteit van de opleidingsplek    

Globaal zijn drie oorzaken te onderscheiden: 
1. Opleider en aios ondervinden problemen in de samenwerking die samenwerken 

lastig maakt op grond van ‘onverenigbaarheid in karakters’. 
2. De opleider en/of groepsbegeleiders zijn van mening dat de voortgang van de aios 

onvoldoende is en de opleider voelt zich niet in staat om de aios hierin verder goed 
te begeleiden. 

3. Er zijn problemen bij de opleider of in de opleidingspraktijk. 
Deze situaties kunnen er in het uiterste geval toe leiden dat aios en opleider worden 
‘ontkoppeld’.  
In het eerste geval kan er sprake zijn van een ontkoppeling als gevolg van een 
‘mismatch’ tussen aios en opleider. Idealiter wordt dit ontdekt binnen zes weken na de 
start van de opleidingsperiode. 
In het tweede geval is de ontkoppeling het gevolg van het stagneren van de voortgang 
van de aios en krijgt de aios bij een andere opleider ‘een tweede kans’. 
In het derde geval is de ontkoppeling het gevolg van een niet goed functionerend leer-
werkklimaat. 
 
* met opleiders worden zowel huisartsopleiders als stageopleiders bedoeld. 
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Niet altijd is meteen duidelijk van welke situatie sprake is.  Soms kan dit pas achteraf 
worden vastgesteld. 

 
Problemen in de opleidingsrelatie vragen om een oplossing. Om zorgvuldig en 
integer om te gaan met ieders belang vóór, tijdens en na een ontkoppeling worden 
er hier een aantal stappen besproken als handvat.   

Vóór een ontkoppeling:  

1. Probeer voor jezelf zo goed mogelijk te concretiseren wat je dwars zit in het 
leren of werken met je aios of opleider. Spar met anderen als het lastig is om 
dit concreet te krijgen of schrijf gedachten en ervaringen op papier. Doel 
hiervan is problemen helder te krijgen en op te lossen zodat een ontkoppeling 
niet meer aan de orde hoeft te zijn.  

2. Stel bespreking over onvrede over je leerwerkrelatie niet uit. Als je zelf merkt 
dat er problemen zijn, heeft de ander dat vaak ook al gemerkt. Een (drie-) 
gesprek waarin je op een goede manier feedback geeft en vraagt kan veel 
duidelijk maken en recht zetten. Uitstellen werkt vrijwel altijd in je nadeel, 
omdat verstoorde verhoudingen inwerken op het geheel van je functioneren.  

3. Aios en opleider melden problemen, die mogelijke een ontkoppeling tot gevolg 
hebben, bij de groepsbegeleider. Aarzel niet om problemen daar aan de orde 
te stellen en wacht er niet mee.  Groepsbegeleiders kunnen ook op eigen 
initiatief problemen in de opleidingssituatie aan de orde brengen bij aios 
en/of opleider. 

4. Zowel de opleider als de aios dienen, als men onderling niet tot een adequate 
oplossing komt, dit te melden aan de betrokken groepsbegeleiders.  

 
 
Het driegesprek: 
Indien de dialoog tussen aios en opleider het probleem niet oplost, of als de 
groepsbegeleiders problemen in de samenwerking vermoeden die niet door aios en 
opleider samen worden besproken, dan bespreken zij dat met aios en opleider in een 
driegesprek (bij voorkeur) op het instituut. Indien er een driegesprek wordt overwogen 
is er vanuit de groepsbegeleiders altijd contact met de opleider (in overleg met de aios) 
om ook zijn/haar verhaal te horen. Meervoudige partijdigheid is hierbij de rol van de 
groepsbegeleider. 
Voorafgaand aan het driegesprek overleggen de groepsbegeleiders met de teamleider 
van de betreffende fase. Dit overleg heeft een informerend karakter, maar dient ook als 
check dat de groepsbegeleiders op de hoogte zijn van geldende regels en afspraken. Ook 
kan de fase-teamleider een adviserende rol hebben ten aanzien van het gesprek. 
Vanaf dit moment houdt de fase-teamleider de werkafspraken afvinklijst bij. 
 
Doel van het driegesprek: 
Duidelijk krijgen wat de problemen zijn vanuit de optiek van aios en van de opleider en 
het komen tot een oplossing er van.  
De groepsbegeleiders hebben, vanuit hun attitude van meervoudige partijdigheid, een 
begeleidende rol bij het gesprek. Als dit niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de 
groepsbegeleiders te veel partij zijn of als zodanig worden ervaren, wordt de teamleider 
gevraagd het gesprek te begeleiden. Alle partijen kunnen hiertoe het initiatief nemen.  
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Als tijdens het gesprek blijkt dat de opleidingssituatie hersteld kan worden, dan 
worden hieromtrent afspraken gemaakt en een evaluatiemoment afgesproken. 
Als de opleidingssituatie niet hersteld kan worden, of als de groepsbegeleiders van 
mening zijn dat het vervolg van de opleiding van de aios beter in een andere praktijk kan 
plaatsvinden, wordt door de groepsbegeleiders besloten tot een ontkoppeling.  
De groepsbegeleiders informeren op zeer korte termijn de faseteamleider en het 
opleidersteam hierover.  
 
Verslag van het driegesprek : 
De groepsbegeleiders maken een verslag van het driegesprek.  
Bij deze verslaglegging wordt er onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen en 
staat zowel het perspectief van de opleider als dat van de aios beschreven.  
Als de opleidingssituatie hersteld lijkt te kunnen worden, worden afspraken en een 
moment van evaluatie duidelijk vastgelegd in het verslag 
In het geval van een ontkoppeling wordt in het verslag opgenomen: 
De reden van de ontkoppeling. 
Wat er is gedaan om de opleidingssituatie te verbeteren. 
Wat er nog aan verslaglegging van de opleider wordt verwacht (COMBEL) en op welke 
termijn en wat er nog aan verslaglegging (reflectieverslag, leerdoelen, Leo-H, etc.) van 
de aios wordt verwacht en op welke termijn. 
 
Aios en opleider worden gevraagd om hun reacties op het verslag. De groepsbegeleiders 
passen het verslag zo nodig op grond van deze reacties aan als ze van mening zijn dat 
sprake is van bijvoorbeeld vergissingen of onjuistheden. Daarna wordt door alle 
deelnemers aan het gesprek het verslag voor gezien getekend.  
Mochten er onoverbrugbare verschillen van mening of inzicht bestaan over het verslag 
dan voegen aios en/of opleider binnen 1 week hun zienswijze toe als bijlage van het 
verslag. Deze zienswijze wordt ook door alle partijen voor gezien ondertekend. De hele 
verslagleggingsprocedure is binnen drie weken afgerond. 
Het eerste concept van het verslag gaat meteen ook naar de fase-teamleider, zodat deze 
op de hoogte is van de voortgang van het proces en eventuele verdere stappen kan 
ondernemen.  
Het definitieve verslag, met eventuele bijlagen, gaat naar alle gespreksdeelnemers, de 
fase-teamleider, de teamleider van het opleidersteam en het hoofd van de opleiding en 
wordt opgenomen in het dossier van aios en opleider.  
 
Vervolgacties na een ontkoppeling: 
 
De aios maakt een reflectieverslag en nieuw IOP naar aanleiding van de ontkoppeling en 
bespreekt dit met de groepsbegeleiders.  
 
De groepsbegeleider:   
Zodra tot een ontkoppeling is besloten door de groepsbegeleiders, wordt de fase-
teamleider en de teamleider opleidersteam door de groepsbegeleiders op de hoogte 
gesteld over de ontkoppeling.  
De groepsbegeleiders hebben binnen een week na de ontkoppeling en het vertrek van de 
aios uit de praktijk een afrondend gesprek met de ontkoppelde opleider. Doel van dit 
gesprek is om de ontkoppeling te evalueren en de opleider zo nodig te ondersteunen. 
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Van de kernpunten van dit gesprek wordt kort verslag gedaan en naar faseteamleider en 
opleidersteamleider gestuurd. (Kernpunten kunnen zijn: hoe gaat het met de opleider, 
motivatie voor de opleiding, wanneer weer beschikbaar voor een nieuwe aios, behoefte 
ondersteuning/nazorg.) 
Afhankelijk van de situatie kan de opleider nog uitgenodigd worden voor de volgende 
opleidersdag om zijn ervaringen te delen en afscheid te nemen van de opleidersgroep. 
Na dit afrondende gesprek gaan de verdere contacten met de opleider via het 
opleidersteam. 
 
Als de groepsbegeleiders van mening zijn dat uit het functioneren van de ontkoppelde 
opleider of de opleidingspraktijk blijkt dat er specifieke vervolgacties moeten 
plaatsvinden, dan bespreken zij dat met de fase-teamleider en opleiders-teamleider. 
 
Het opleidersteam selecteert in overleg met de fase-teamleider een nieuwe opleider 
voor de aios. Deze opleider wordt in eerste instantie door het opleidersteam benaderd.  
 
Wanneer een nieuwe opleider is gevonden, wordt indien gewenst, aanvullende 
informatie verstrekt door de groepsbegeleiders over de situatie en de eventuele 
wensen ten aanzien van verdere begeleiding. De aios ontvangt het leerwerkplan van de 
nieuwe opleider ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek. 
Aios en nieuwe opleider bespreken tijdens het kennismakingsgesprek ook het 
reflectieverslag en het (aangepaste) IOP.  
 
De teamleider van het opleidersteam draagt zorg voor een vervolggesprek met de 
ontkoppelde opleider binnen drie maanden na de ontkoppeling. Van tevoren wordt 
informatie ingewonnen over hoe het de betreffende aios verder is vergaan, zodat hij/zij 
de ontkoppelde opleider desgewenst kan informeren. Doel van dit gesprek is om de 
ontkoppelde opleider eventuele steun te bieden (opleiders geven vaak aan dat een 
ontkoppeling een traumatische ervaring is die tot onzekerheid kan leiden) en om feed-
back te krijgen op hoe de gang van zaken rond de ontkoppeling is verlopen.  
Indien er aanwijzingen zijn voor problemen bij de opleider of de opleidingspraktijk kan 
met de opleider gekeken worden naar een verbeter- of beoordelingstraject.  Het O-team 
bewaakt de uitvoering en beslist of en wanneer de betrokken opleider weer kan 
meedoen aan een nieuwe koppelingsronde. 
De verslaglegging komt in het dossier van de opleider. 
 
Indien sprake is van een ontkoppeling waarbij twijfels zijn over de voortgang van 
de aios wordt door de groepsbegeleiders in overleg met de fase-teamleider een 
verbeter- en beoordelingstraject voor de aios geformuleerd. Dit traject wordt door de 
groepsbegeleiders vastgelegd in het dossier van de aios en besproken met de aios en de 
nieuwe opleider. De groepsbegeleiders bewaken de uitvoering en het vastleggen van de 
bijbehorende toetsmomenten. 
De fase-teamleider is hierbij als adviseur en vraagbaak op de achtergrond aanwezig en 
kan desgewenst door de groepsbegeleiders of de aios gevraagd worden een actieve rol 
te spelen.  
De fase-teamleider bespreekt de situatie rond een aios met een verbeter- en 
beoordelingstraject in de toetsing- en beoordelingscommissie (voor advies) en met het 
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hoofd van de opleiding, aangezien in een dergelijke situatie de voortgangsbeslissingen 
niet zijn gedelegeerd aan de fase-teamleider, maar door het hoofd zelf worden genomen. 
 
Indien een aios voor een tweede keer tijdens de opleiding wordt ontkoppeld en er 
sprake is van een herhaling van hetzelfde probleem, wordt na de ontkoppeling geen 
nieuwe opleider gezocht, maar wordt de situatie binnen drie dagen nadat het besluit tot 
ontkoppelen is gevallen aan het hoofd van de opleiding voorgelegd.  
Een tweede ontkoppeling rond hetzelfde voortgangsprobleem van de aios is op zich 
reden om de opleiding van de aios te beëindigen. Het hoofd zal zich er dan wel eerst van 
overtuigen of al het mogelijke en redelijke is gedaan om de aios te begeleiden bij het 
verbeteren van de voortgang. 
In overleg met de fase-teamleider en na het horen van de betreffende aios, de 
groepsbegeleiders en eventueel de opleider neemt het hoofd verdere besluiten. 
 


