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De aios in the lead!

Nynke van Dijk, Judy van Es, Mechteld Visser, Jettie Bont

instituutsonderwijs dat de aios een dag per week volgt biedt 
door de structuur ook weinig ruimte voor de individuele leer-
behoeften van de aios.2 Ons streven is de aios meer dan voor-
heen het voortouw te laten nemen in de vormgeving van de 
eigen opleiding. De uitgangspunten van het nieuwe landelijk 
opleidingsplan zijn zo geformuleerd dat ze het fundament 
vormen om de ‘de aios in the lead’ te laten zijn, waarmee ze 
een prachtige basis vormen voor het levenslang leren van die 
toekomstige huisarts.3

In deze beschouwing geven we inzicht in de eerste uitwer-
king van dit idee binnen de huisartsopleiding van het AMC, 
onderbouwen we deze aan de hand van onderwijskundige 
principes en wetenschappelijke bevindingen en laten we zien 
waarom ‘aios in the lead’ bijdraagt aan levenslang leren voor 
al onze toekomstige collega’s. Door praktijkgericht onderwijs-
kundig onderzoek hopen wij deze ontwikkeling te onder-
steunen, samen met de onderzoekgroepen onderwijs van de 
andere huisartsopleidingen.

Consequenties voor het opleiden van aios
Doelbewust werken aan je ontwikkeling
De eerste gedachte die bij sommigen opkomt bij de term ‘aios 
in the lead’ is dat aios volledig vrijgelaten worden in wat ze 
willen leren en hoe ze dat willen aanpakken. Laten we voor-
opstellen dat dat niet onze gedachte is. En dat dat, naar alle 
waarschijnlijkheid, ook het doel van de opleiding – jonge 
artsen opleiden tot bekwame huisartsen – niet zal dienen. 
De basis voor de ontwikkeling tot huisarts is het maken van 
‘vlieguren’ in de praktijk. Daarnaast hebben aios, net als erva-
ren huisartsen, feedback nodig om daadwerkelijk zicht te krij-
gen op hun professionele ontwikkeling. Ze kiezen bij voorkeur 
voor onderwijs over thema’s waar ze een grote interesse voor 
hebben en dus vaak al bekwaam in zijn en hebben dus structu-
ren nodig om adequate persoonlijke doelen te stellen en deze te 
behalen.4-7 Daarbij is de opleiding niet vrijblijvend. Aios dienen 
na drie jaar opleiding de eindtermen van de opleiding behaald 
te hebben om zelfstandig goede huisartsgeneeskundige zorg 
te mogen verlenen.8 Hierin moeten ze dus door de opleiders en 
docenten worden begeleid en op worden beoordeeld. 

Activiteiten in de praktijk en in het onderwijs die niet aan-
sluiten bij doelen die een aios zich op dat moment niet stelt of al 
beheerst zullen echter niet bijdragen aan de motivatie van aios 
om zich te ontwikkelen. Ook het levenslang leren wordt daarmee 
niet gestimuleerd, omdat aios onvoldoende de ruimte krijgen 
voor de ontwikkeling van een visie op de eigen doelen en (voor de 
ontwikkeling van) methoden voor het behalen van deze doelen. 

De huisartsopleiding bereidt aios voor om zelfstandig als 
huisarts te kunnen functioneren. Maar zoals iedere huisarts 
weet is het met het leren na de opleiding niet gedaan, en blijft 
het vak continu uitdagen om de nieuwe evidence en sociale en 
stelselveranderingen in het dagelijks handelen te incorpore-
ren.1 Levenslang leren, dus. Om dat te stimuleren en ontwik-
kelen kan de huisartsopleiding, veel meer dan nu gebeurt, zo 
worden vormgegeven dat de aios wordt uitgedaagd haar op-
leiding zelf, op een verantwoorde manier ter hand te nemen. 

Het leren van aios huisartsgeneeskunde
De opleiding tot huisarts vindt grotendeels plaats in de prak-
tijk door spreekuren en andere activiteiten uit te voeren. Le-
ren in de praktijk verloopt echter vaak ongestructureerd en 
is soms meer afhankelijk van het patiëntenaanbod en de be-
hoefte van de praktijk dan van de leerdoelen van de aios. Het 
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Als huisarts moet je je continu blijven ontwikkelen. Je wilt op de 
hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en de ontstane hiaten 
in je kennis en vaardigheden voortdurend wegwerken. Oftewel 
levenslang leren. Op het AMC leren wij onze aios de vaardigheden 
om zichzelf continu te blijven ontwikkelen, onder het motto ‘aios 
in the lead’. Dit betekent dat de aios meer dan voorheen gestimu-
leerd worden in het maken van eigen keuzen binnen het oplei-
dingsprogramma, terwijl ze getraind en gecoacht worden om de 
juiste keuzen te maken. Daarvoor moet het programma beter 
aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van aios en de ontwik-
keling van het zelfregulerend leren ondersteunen. Dat kan op de 
werkplek door een explicietere keuze voor praktijk, actief in te 
zetten op de eigen leerdoelen en sturing van patiëntenstromen. 
Tijdens het instituutsonderwijs gaat het vooral om just-in-time 
learning en flexibel in te zetten onderwijs op niveau, met behoud 
van veilige en vaste groepen, en een focus op toepassing van ken-
nis in plaats van kennisoverdracht. Dit vergt coaching, begeleiding 
en vooral een voorbeeldrol van onze opleiders en docenten. Door 
op die manier aios de leiding te laten nemen over hun eigen oplei-
ding, maken zij effectiever gebruik van de beschikbare opleidings-
tijd en bereiden we ze beter voor op een leven lang leren.
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De kern
 ▪ Aios moeten meer dan voorheen hun eigen opleiding ter 

hand kunnen nemen als voorbereiding op het levenslang leren. 
 ▪ Hiervoor kunnen begeleiders aios zowel bij het leren in de 

praktijk als bij het leren op het instituut meer faciliteren. 
 ▪ De (voorbeeld)rol van opleiders en docenten is daarbij van 

groot belang. 



448 60 ja ar huis art s &  we tensch ap 60(9) sep tember 2017

Beschouwing

Zelfregulerend leren op de werkplek
De leerwerkplekken van onze aios zijn de huisartsenpraktijk 
(gedurende jaar 1 en 3) en de stageplaatsen (in jaar 2), waar aios 
leren door in toenemende mate zelfstandig te werken in de kli-
nische praktijk. De leerwerkplek biedt over het algemeen een 
ruim aanbod aan leermomenten en -mogelijkheden, en kent, bij 
goede afstemming met de opleider, vaak een grote verscheiden-
heid aan mogelijkheden om aan de eigen leerdoelen te werken. 

Twee punten verdienen daarbij extra aandacht. Allereerst 
de keuze van de leerwerkplek. Niet iedere leerwerkplek heeft 
hetzelfde aanbod en een leerwerkplek kan dus meer of min-
der aansluiten op de leerbehoefte van een aios. Een praktijk 
in Amsterdam Zuidoost heeft een andere patiëntenpopulatie 
en verwijs- en diagnostische mogelijkheden dan een praktijk 
in Amsterdam Centrum of op Texel, en een groepspraktijk be-
schikt over andere mogelijkheden dan een solopraktijk. Dat 
zorginstellingen waar chronische of psychiatrische zorg ver-
leend wordt qua populatie sterk van elkaar kunnen verschil-
len behoeft geen betoog. De leermogelijkheden voor aios op 
deze plekken verschillen dus ook, en dat is mooi. Dat biedt de 
mogelijkheid om aios, door gerichte inhoudelijke koppeling, 
een leerwerkplek te laten kiezen die aansluit bij hun voorerva-
ring, leerbehoeften of interessegebieden. 

Het tweede aandachtspunt betreft de sturing van het leren 
op de werkplek. Zoals Sagasser eerder liet zien, speelt zowel de 

Zelfregulerend leren
Wij menen dat de opleiding van aios huisartsgeneeskunde zo 
ingericht kan worden dat de aios meer dan nu gestimuleerd 
en gefaciliteerd kunnen worden hun eigen opleiding ter hand 
te nemen. Oftewel de opleiding aan te laten sluiten op hun 
persoonlijke doelstellingen, en daarmee het levenslang le-
ren te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om het leren op de 
werkplek, als om het leren op onderwijsdagen op het instituut. 
Zelfregulerend leren is in dit verband een belangrijke term. 
Zelfregulerend leren omvat het stellen van doelen, het inzet-
ten van methoden om die doelen te bereiken en het evalueren 
van het behaalde resultaat.9

Dat vraagt van een aios meer dan op het eerste oog lijkt. 
Voor sommige doelen bestaat er namelijk niet altijd een een-
duidig aanbod in het onderwijs en is er geen ruim patiën-
tenaanbod in de praktijk. Dan zullen ze dat dus zelf moeten 
organiseren. En dat geldt ook voor de randvoorwaarden voor 
leren, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een open houding, 
waardoor anderen de aios veilig feedback kunnen geven, maar 
die ook van de aios kunnen krijgen.10 Deze vaardigheden zijn 
sterk gerelateerd aan het levenslang leren op latere momen-
ten in de carrière. Verschillende aspecten van zelfregulerend 
leren worden momenteel zowel door ons als door de onder-
zoeksgroepen van de huisartsopleidingen van Leiden en Gro-
ningen onderzocht (persoonlijke communicatie). 

Door aios de leiding te laten nemen over hun eigen opleiding, maken zij beter gebruik van de beschikbare opleidingstijd en bereiden zij zich beter 
voor op een leven lang leren.
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Beschouwing

gaan kijken hoe je talenten in de opleiding zou kunnen her-
kennen, hoe zij hun leerproces organiseren en wat andere aios 
daarvan zouden kunnen leren.

Een veilige en gemengde groep is ook essentieel voor sommige 
onderwijsmomenten. Dit betreft dan vooral onderwijsonder-
delen waarbij het leren van elkaar en onderlinge feedback een 
belangrijke rol spelen, zoals bij het uitwisselen van ervarin-
gen, waarvoor een vaste groep de aios een veilige omgeving 
biedt. Bij de huisartsopleiding Rotterdam loopt onder andere 
onderzoek naar deze onderwijsvorm.15,16 Wekelijkse bijeen-
komsten in de eigen groep blijven dus, naast onderwijs op 
maat, een basis voor het leren op het instituut.

Coaching en begeleiding als basis
We verwachten natuurlijk niet dat aios direct zelf in staat zijn 
zelfstandig een inspirerend en effectief opleidingsprogramma 
samen te stellen. Doen wat je leuk vindt en praktische overwe-
gingen zijn vaak leidend bij de keuzen die je maakt.5,6 En het-
geen waar je goed in bent, vind je ook vaak leuk. Maar tijdens 
de opleiding (en daarna!) moet je ook leren wat je nodig hebt, 
ook al ben je er minder goed in of is het je interessegebied niet. 
Met goede coaching en begeleiding kan je het plezier en dus de 
motivatie aanwakkeren om daarin de juiste keuzen te maken 
en hopen we het levenslang leren nóg verder te brengen. Dat 
kan door geformuleerde en behaalde doelen met collega-aios 
en begeleiders in de groep te bespreken.17 Onze verwachting 
is dat het stimulerend kan werken wanneer de doelen worden 
besproken op momenten waarop aios sterk geconfronteerd 
worden met hun eigen (on)vermogens, zoals tijdens de zelf-
standige week. De inhoud van de bijeenkomsten moeten we 
dus op die momenten laten aansluiten.18 Zo gaan de doelen en 
het behalen daarvan een geïntegreerd onderdeel uitmaken van 
de opleiding en zijn ze niet louter een administratieve taak.17

Blijf altijd nieuwsgierig en leergierig!
Om zo’n systeem daadwerkelijk te realiseren, moet er een cul-
tuur worden gecreëerd waarin het aanwakkeren van nieuws-
gierigheid en het actief werken aan de eigen ontwikkeling de 
norm zijn. Dat betekent natuurlijk ook dat onze opleiders en 
docenten een belangrijke voorbeeldfunctie krijgen, maar daar 
hebben we alle vertrouwen in.

Conclusie
Door aios meer dan voorheen de leiding te laten nemen over 
hun eigen opleiding, maken zij effectiever gebruik van de be-
schikbare opleidingstijd en bereiden we ze beter voor op een 
leven lang leren. ▪
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aios als de opleider daar een belangrijke rol in, bijvoorbeeld door 
te bepalen hoeveel behoefte de aios heeft aan supervisie, door 
de inhoud van de leergesprekken te bepalen en door patiënten 
terug te laten komen bij de aios, zodat deze het effect van een 
interventie kan zien.11,12 Hierbij maakt Sagasser onderscheid 
tussen de korte zelfregulatiecirkel voor leerbehoeften waar de 
aios direct een antwoord op kan krijgen en de lange zelfregula-
tiecirkel voor meer complexe of terugkerende leerpunten.11

Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat aios huisartsge-
neeskunde gedurende hun opleiding een aantal patiënten-
groepen zeer weinig zien.13 Dit betreft bijvoorbeeld patiënten 
met chronische psychische klachten en comorbide chronische 
aandoeningen. We onderzoeken hoe we deze patiënten kunnen 
stimuleren de aios te consulteren. Dit kan bijvoorbeeld door de 
aios te stimuleren patiënten actief te informeren over het leren 
en de leerdoelen door middel van patiëntberichten, of door de 
assistente actief te betrekken bij de leerdoelen van de aios en 
daarmee rekening te laten houden bij de planning van patiën-
ten. Ook onderzoeken we in een ander project of het feedback 
geven aan aios aan de hand van de kenmerkende beroepsacti-
viteiten hen kan helpen bij het sturen van hun eigen opleiding.3

Leren tijdens het instituutsonderwijs
We zien ook mogelijkheden voor een gedifferentieerd onder-
wijsaanbod binnen het instituutsonderwijs. Juist de grote 
aantallen aios in combinatie met een snelle toename van de 
beschikbaarheid van digitale leermethoden bieden mogelijk-
heden voor variatie in onderwijsaanbod. De focus zal daarbij 
verschuiven van kennisoverdracht naar toepassing van ken-
nis. Om te voorkomen dat de aios het geleerde in de waan van 
de dag de volgende dag meteen weer vergeten zijn, is het van 
belang dat ze kennis meteen actief toepassen.

Just-in-time learning houdt in dat het onderwijsaanbod aan-
sluit bij problemen waarmee de aios op dat moment in de 
praktijk worden geconfronteerd.14 Zo willen we aios laten 
kiezen uit e-learning, gerichte praktijkopdrachten, project-
onderwijs en (jaaroverstijgend) keuzeonderwijs. Denk bijvoor-
beeld aan het kiezen voor een e-learning wet- en regelgeving 
rondom palliatieve zorg of euthanasie op het moment dat dat 
speelt bij een patiënt in de praktijk. 

Onderwijs op niveau houdt in dat het onderwijs wordt aan-
geboden in parallelle groepen voor aios met een verschillend 
uitgangsniveau in verplichte en keuzemodules, zoals we dat 
nu al doen met onderwijs EBM. Op basis van een toets of de 
eigen voorervaring kiezen aios voor een basistraining epide-
miologie of een geavanceerde cursus richtlijnontwikkeling. 
Dit biedt zeer getalenteerde aios ook de mogelijkheid om meer 
uit de opleiding te halen. Hoewel sommigen beweren dat de 
opleiding enkel tot doel heeft huisartsen op te leiden die vol-
doen aan het minimum eindniveau, menen wij dat het onze 
maatschappelijke plicht is om aios alles uit zichzelf te laten 
halen en om naast bekwame huisartsen ook de leiders in het 
veld op te leiden. Omdat talentontwikkeling binnen de huis-
artsopleiding een nog beperkt ontgonnen domein is, starten 
we binnenkort een onderzoeksproject bij onze opleiding. We 
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