Werkplekken
gezocht
voor coassistenten
huisartsgeneeskunde
Draag bij aan de opleiding van uw toekomstige
collega’s in de eerste- en tweedelijn

Huisartsgeneeskunde Maastricht

De belangrijkste kenmerken
•

•

•
•
•
•

 vervult de rol van werkplekbegeleider, een belangrijke rol, waarin u de student
U
frequent en vooral beschrijvende feedback kunt geven op alle competenties die
van belang zijn voor een toekomstig arts
De coassistent zal 8 weken gemiddeld 3,5 dag per week in uw praktijk werkzaam
zijn. Daarmee is huisartsgeneeskunde de langste stage op een werkplek in
masterjaar 1 en 2!
De coassistent zal tijdens het laatste deel van de studie (einde masterjaar 2) bij u
in de praktijk stage lopen, alle andere verplichte coschappen zijn dan al afgerond
De student zal op woensdag niet in uw praktijk aanwezig zijn, er is dan facultair
onderwijs in Maastricht (terugkomdag)
Het is van belang dat de coassistent een eigen ruimte ter beschikking heeft om
zelfstandig zo’n 20 consulten per week te kunnen voeren
Uw collega kan uw taken tijdelijk overnemen bij afwezigheid bijvoorbeeld door
vakantie

Wat levert het u op?
•
•
•
•
•
•

 laat een toekomstig collega zien welke belangrijke rol de huisarts speelt in de
U
Nederlandse gezondheidszorg
Voldoening omdat u hebt bijgedragen aan de competentieontwikkeling van een
toekomstig arts, een toekomstige collega in de eerste of tweede lijn
Extra werkplezier voor uzelf, het begeleiden van een coassistent houdt u scherp!
U levert een bijdrage aan de PR voor het specialisme huisartsgeneeskunde
Financiële vergoeding van € 1350,- per coassistent
Geaccrediteerde nascholing tweemaal per jaar in de regio
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