Hao-curriculum: Opleiden is een vak apart
De huisartsopleider (hao) oefent twee vakken uit: die van huisarts en die van opleider. Beide vakken
vragen om specifieke vaardigheden. Bij het opleiden van een huisarts zijn didactische vaardigheden
en een opleidingsgerichte attitude nodig. Het curriculum is erop gericht om u deze vaardigheden aan
te leren. De opleiders-terugkomdagen zorgen er ook voor dat het opleiden het hele opleidingsjaar
actief op het netvlies gehouden wordt in de drukke huisartspraktijk.
Naast de introductiecursus, de praktijkbezoeken en de voortgangs- en eindejaarsgesprekken bestaat
het curriculum uit een aantal terugkomdagen.
Maandelijkse terugkomdagen
De belangrijkste kenmerken zijn
·
‘Noord’-opleiders komen bij elkaar in Eindhoven, ‘Zuid’-opleiders in Maastricht
·
De terugkomdagen ‘op locatie’ duren van 09.00 tot 13.30 uur
·
Dinsdag voor jaar 3 opleiders, donderdag voor jaar 1 opleiders
·
Op deze dagen zijn de aios in de praktijk
·
Groepsbegeleiders van de aios werken samen met de bijbehorende groep huisartsopleiders
·
De logistiek rond zaken als meldingen bij afwezigheid of vertraging ligt bij de
groepsbegeleiders
·
9.00 – 11.00 uur: Docentenoverleg: de ontwikkeling van de aios staat centraal
·
11.30- 13.30 uur: Geleide Intervisie met de helft van de groep: de ontwikkeling van de
opleider staat centraal
Jaarlijks 2 hele trainings-terugkomdagen in Urmond van 9.00 – 16.00 uur
Op deze dagen staan thema’s centraal waarin we de verbinding maken met het aioscurriculum. Ieder
jaar worden nieuwe thema’s gekozen naargelang de actualiteit. De volgende onderwerpen zijn aan
bod geweest: seksuologie, SOLK, een didactische vaardighedencarrousel, evidence based medicine,
ketenzorg en het opleiden op de post.
Een Tweedaagse training te Heeze in november met alle opleiders
Onderwerpen worden ieder jaar gekozen en trainingen nieuw ontwikkeld, door enthousiaste staf en
opleiders. Het avondprogramma is erop gericht om in een ontspannen sfeer met leuke activiteiten
verbinding te creëren. Aan bod zijn geweest: ALOBA-methode, Gender, Praktijkmanagement,
Mindfulness en Werken met het Landelijk Opleidingsplan (LOP). Een docentenoverleg staat vast op het
programma evenals de jaarvergadering van de opleidersvereniging (VHAO).
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