
Checklist

Voor huisartsenpraktijken

Kosten

De sollicitatiegesprekken zijn achter de rug. Nu zijn er nog tal van zaken die u moet regelen. 
Gebruik deze checklist. 

Opleiding
Heeft uw toekomstige VS of PA zich via Studielink ingeschreven? 

Zijn de studieboeken besteld? 

Vraag bij de hogeschool na of er een intakegesprek is. 

Vraag na wat de opleidingsdagen zijn.

Spreek af welke huisartsen gaan opleiden. 

Bepaal welke huisartsopleider contactpersoon is voor de hogeschool.

Overeenkomsten
Hebt u (leer)arbeidsovereenkomst afgesloten?

Hebt u een studieovereenkomst ontvangen van de hogeschool? Is deze ondertekend? 

Vergeet dit niet te regelen als u een VS of PA gaat opleiden

Wie betaalt het collegegeld en studieboeken? U als werkgever of de toekomstige VS of PA?

Wie betaalt de reiskosten naar de opleiding? 

Nagedacht over een terugbetalingsregeling bij voortijdig einde studie of verlenging?

Wie schaft een oto- en stethoscoop aan? Werkgever of de VS of PA?

Andere regelzaken
Afspraken gemaakt over de werkdagen? Spreekkamer beschikbaar op die dagen?

Geldt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook voor de VS of PA?

Is uw team op de hoogte wanneer VS of PA met opleiding start en wat de taken zijn? 

Spreek af aan welke overleggen de VS of PA deelneemt in uw organisatie.

Bij wie meldt VS of PA zich ziek? Bij wie vraagt VS of PA vakantie aan? 

Maak een inwerkprogramma voor de praktijk.

Plan kennismakingsgesprekken met zorgverleners in de wijk.



Zorg dat u weet 
wat er speelt in de 
opleidingspraktijk. 
Onderhoud contact 

met de huisartsoplei-
der én de VS of PA

in opleiding.

Leidt u meerdere 
VS’en of PA’s op? 

Organiseer
bijeenkomsten zodat 

studenten & opleiders
van elkaar kunnen

leren. 

Een VS & PA in 
opleiding moet zich 
registreren in een
opleidingsregister. 

ijk op de ebsite van
de NAPA en het VS 

register. 

Wat regelt u
als een dokters-

assistent of POH in
dienst treedt?

Doe dit ook voor
de VS of PA.

Voor huisartsenposten

Tips

Hier nog een paar aanvullingen
verweeg of u een stageovereenkomst afsluit met de huisartsenpraktijk. 

Zorg voor een inwerkprogramma op de post bij de start van de studie.

Spreek af wanneer de VS of PA start met stage lopen op de post.

enk aan de onregelmatigheidstoeslag tijdens de stage.

Wie is de leidinggevende van de VS of PA tijdens de opleiding? 

Zorg voor een vaste aanspreekpunt bijvoorbeeld de projectleider of manager.

Spreek af dat u aanwezig bent bij introductie of eindgesprekken met de hogeschool. 

Zijn huisartsen en triagisten op de hoogte? 

it project is ge nancierd door het ministerie van VWS

uisartsenposten leiden soms samen met huisartsenpraktijken een VS of PA op. 
De huisartsenpost is dan erkgever. Geldt dat voor u  heck eerst de punten hierboven. 
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