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Inleiding en toelichting 
 

Doel van het Instelling Praktijk Opleidingsplan (IPOP) 

Dit Instelling Praktijk Opleidingsplan geeft de vios huisartsenzorg en de opleidingsinstelling inzicht in 

de mogelijkheden van de opleidingspraktijk en in de manier waarop de opleiders het leren 

georganiseerd hebben. Het Leerwerkplan (in deel 4 van dit document) helpt de opleiders om de vios 

op te gaan leiden en de vios bij het maken van een Persoonlijk Opleidingsplan (POP). Het is een 

praktisch hulpmiddel voor de opleiders, de vios en de hogeschool. 

Tevens is de beschikbaarheid van een IPOP een voorwaarde om erkend te worden en te blijven als 

erkend praktijkinstelling door de Registratiecommissie Verpleegkundig Specialisten (RVS). 

Opleidingsthema’s huisartsenzorg met kern-EPA’s en sub-EPA’s 

De tien opleidingsthema’s huisartsenzorg en onderliggende kern-EPA’s (Entrustable Professional 

Activities) bieden handvatten voor opleiders en VIOS om de beoogde doelen te beschrijven en om 

individuele leerdoelen te formuleren. (zie bijlage 2) 

In dit IPOP beschrijft de opleider wat de VIOS kan leren op deze plek en hoe: Met welke kern-EPA’s en 

sub-EPA’s kunnen VIOS huisartsgeneeskunde bij uitstek ervaring opdoen binnen deze 

opleidingspraktijk en hoe? Wat kan de VIOS nog meer leren en hoe? Wat kunnen VIOS minder goed 

leren binnen deze opleidingspraktijk? 

 

Inhoud Instelling Praktijk Opleidingsplan 

Het IPOP bestaat uit vier delen: 

1. De praktische gegevens van de opleidingsplek 

2. Het persoonlijk profiel van de opleider(s) 

3. Visie en beleid van de praktijkinstelling t.a.v. inzet VS 

4. Het leerwerkplan: wat kan de VIOS specifiek leren en hoe is dit georganiseerd? 

Hoe dit IPOP te gebruiken 

Het IPOP is een groeidocument. Dit document wordt gedeeld met de kandidaat die geselecteerd is en 

aangeboden aan de hogeschool vooraf aan het intakegesprek en eventueel evaluatiemomenten 

tijdens de opleiding.  

Meer informatie over VS huisartsenzorg 

- Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist 

- Handreiking taakherschikking Huisarts – Verpleegkundig Specialist 2023 

 

https://cstor.eu/venvnvs/2020/02/1e1695a6-2020-01-09-beroepsprofiel-verpleegkundig-specialist.pdf
https://cstor.eu/venvnvs/2020/02/1e1695a6-2020-01-09-beroepsprofiel-verpleegkundig-specialist.pdf
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Deel 1.  Praktische gegevens van de opleidingspraktijk 
 

In te vullen door de hogeschool 

Goedgekeurd door:  Datum: 

Laatste revisiedatum:  Handtekening: 

Erkenning RSV vanaf: tot: 

 

OPLEIDERSGROEP 

OPLEIDER 1: MEDISCH LEERMEESTER  (HUISARTS)  
VS hoort praktijkopleider te zijn. Indien geen VS beschikbaar is, dan is een huisarts de medisch 

leermeester/praktijkopleider en dient een VS uit de omgeving als tweede opleider aangesteld te worden   

Achternaam:  Voornaam:  Initialen:  

Geboortedatum:   ☐ m  ☐ v    

Telefoonnummer (s): Doorkiesnummer / 06-nummer:  

E-mail adres:  

BIG nummer:  

Functie:  

 

OPLEIDER 2: PRAKTIJKOPLEIDER (VS) 
VS hoort praktijkopleider te zijn. Indien geen VS beschikbaar is in de praktijk, dan dient een VS uit de omgeving 

als tweede opleider aangesteld te worden   

Achternaam:  Voornaam:  Initialen:  

Geboortedatum:   ☐ m  ☐ v    

Telefoonnummer (s): Doorkiesnummer / 06-nummer:  

E-mail adres:  

BIG nummer:  

Functie  

 

EVENTUEEL: HUISARTS OF VS, GEEN OPLEIDER MAAR WEL BETROKKEN BIJ DE OPLEIDING 

Achternaam:  Voornaam:  Initialen:  

Geboortedatum:   ☐ m ☐ v    

Telefoonnummer (s): Doorkiesnummer / 06-nummer:  

E-mail adres:  

BIG nummer:  

Functie:   

 

HUISARTSPRAKTIJK 

Praktijknaam:  

Postadres:  

Postcode en plaats:  

E-mail adres:  

Website:  

Telefoon praktijk:  

Telefoon overleg:  
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PRAKTIJKORGANISATIE 

Geef hier een korte profielschets van de opleidingspraktijk: wat is kenmerkend, wat is de missie en/of visie 
van uw praktijk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de visie en het beleid op de VS binnen de praktijk en op het opleiden van de VIOS (verwijs naar 
beleidsdocumenten en functieprofiel in de instelling). 

 
 
 
 
 
 

PRAKTIJKBESCHRIJVING 

Praktijkvorm:       Bijzondere kenmerken:       

Praktijkomvang:        

Totaal aantal fte huisartsen:        

Apotheekhoudend:  ☐ 

 

0-4 Jaar:       % Speciale groepen (bv opleidingsniveau, AZC, 

verzorgingshuis):       65-Plus:       % 

Migratie achtergrond:        % 

 

MEDEWERKERS AANTAL 

Overige huisartsen:    

Doktersassistentes:    

Apothekersassistentes:    

VS    

PA    

Overige medewerkers:    

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS 

☐ Diabetes 

☐ Astma/COPD 

☐ CVRM 
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☐ GGZ 

☐ Jeugd 

☐ Ouderen 

Anders:       

 

 

SPREEKUUR VAN TOT 

Inloopspreekuur        uur       uur 

Afspraakspreekuur        uur       uur 

Avondspreekuur       uur       uur 

Telefonisch spreekuur        uur       uur 

E-consult ☐ 

Vermeld evt. bijzonderheden in de voorzieningen van uw praktijk hier: (denk bijvoorbeeld aan 

diagnostische faciliteiten, laboratoriumonderzoek in eigen beheer) 

 

DIENSTEN 
Naam huisartsenpost (HAP/kleine dienststructuur):  

Afspraken over eventueel mee te lopen diensten:  

 

  

AANWEZIGHEID OCHTEND MIDDAG AVOND 

Opleider Opleider 1 Opleider 2 Opleider 1 Opleider 2 Opleider 1 Opleider 2 

Maandag       

Dinsdag       

Woensdag       

Donderdag       

Vrijdag       

Collega (niet opleider) die de huisartsopleider 

vervangt tijdens afwezigheid: 

 

Naam:   

Adres:  

Telefoon:  

Protocol inzake vervanging: zie bijlage 1  Vul ook bijlage 1 hierover in. 
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Deel 2.  Persoonlijk profiel van de opleider(s) 

PERSOONLIJK PROFIEL OPLEIDER 1: MEDISCH LEERMEESTER 

 

Naam:  

Beschrijving van uzelf: Geef een omschrijving van uzelf als persoon. 

 

 
 

Hoe omschrijft u zichzelf als VS/arts?  
 
 

Wat zijn uw motieven om opleider te 
zijn? 

 
 
 

Wat is kenmerkend voor u als 
opleider? 

 
 
 

Wat zijn uw verwachtingen ten 
aanzien van de VIOS? 

 
 
 

Wat wilt u de VIOS meegeven?  
 
 

Eventueel: Wat zijn uw sterke punten, 
wat zijn uw zwakke punten als VS/arts 
opleider?  

 
 
 

Heeft u naast uw werk als VS/huisarts 

en opleider nog verdere 

nevenfuncties? 

Denk aan coassistenten begeleiden, 

onderwijs geven, bestuurlijke taken, 

doen van onderzoek. 
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Deel 3.  Visie en beleid van de praktijkinstelling t.a.v. inzet VS 
 

 

DE KEUZE VOOR VS 

WAAROM WIL IK MET EEN VS IN DE PRAKTIJK GAAN WERKEN?   

Leg uit waarom u kiest voor taakherschikking en waarom de keuze is gemaakt voor de VS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



8 

Deel 4.  Leerwerkplan 
 

1. Kennismaking en inwerkperiode 

INWERKPERIODE 

Duur inwerkperiode  

Wat zijn de werkzaamheden van de VIOS tijdens de 
inwerkperiode? 

 

Met wie maakt de VIOS kennis?  Denk aan andere opleiders, medewerkers binnen en 
buiten de praktijk, samenwerkingspartners 
 
 
 
 

Consulteren van de opleider(s): 

Hoe is de bereikbaarheid en beschikbaarheid 
geregeld (tijdens de inwerkperiode, en daarna)? 

Wat zijn de afspraken in geval van afwezigheid 
van de opleider(s)? 

 
 

 

2. Leer- en begeleidingsmomenten 

LEER- EN BEGELEIDINGSMOMENTEN 

Welke mogelijkheden zijn er voor reflectie/begeleidingsmomenten? 
Zie cursief ingevuld de richtlijnen vanuit de MANP opleiding 

 Licht hier kort toe hoe dit georganiseerd is 

1. Leergesprekken Dagelijks een leergesprek waarin het leerproces van de VIOS centraal staat, 
min 1 x per week 1 uur ingepland. 
 
 

2. Nabespreking van het 
spreekuur  

Dagelijks korte supervisiemomenten / mogelijkheid tot dagelijkse 
nabespreking patiënten. (na eerste periode van het observeren van de 
opleider door de vios, gevolgd door directe supervisie van vios door de 
opleider) 
 
 
 

3. Voortgangsgesprekken en 
bespreking POP 

Met behulp van diverse instrumenten van hogeschool 
 
 
 

4. Vaardigheden Een bespreking op basis van observatie m.b.v. een KPB/KVB/PSL. 
 
 
 

5. Videoconsult bespreken  1 à 2 x p/m 
 
 

6. Evaluatie van het 
leerproces 

1x p/m 
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7. Anders:   
 
 

SAMEN OPLEIDEN  
Begeleiding door de opleiders: hoe is de taakverdeling? 
 
 

Wie doet de leergesprekken/voortgangsgesprekken? 

Overleg over de voortgang en beoordeling van de VIOS Frequentie, vorm? 
In principe werken de hogescholen met 
semesterbeoordelingen door de opleidingsgroep (vios, 
praktijkopleider(s) en examinator vanuit hogeschool) 
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3. Waarvoor wil de praktijk de VS inzetten: expertisegebied tijdens de opleiding 

Hieronder volgen de 10 thema’s in de huisartsenzorg (Landelijk Opleidingsplan, 2016). We vragen u om in het onderstaande schema aan te geven in welke mate er voor de VIOS gelegenheid 

is om ervaring op te doen met het thema en toe te lichten wat en hoe de VIOS dit kan leren. Met uitgebreide aandacht voor de specifieke kern-EPA’s en sub-EPA’s (zie bijlage 2) 

Licht toe welke rollen u van de VIOS verwacht binnen de praktijkleerplaats (klinisch behandelaar en regiebehandelaar, onderzoeker, deskundigheidsbevorderaar, kwaliteitsbevorderaar, 

vakinhoudelijk leider)?  

GELEGENHEID OM ERVARING OP TE DOEN MET de 10 thema’s en WAT EN HOE de VIOS dit kan leren en haar rol kan ontwikkelen/inzetten 

Thema’s wel 
gelegenheid 

voor VIOS 

beperkte /geen 
gelegenheid 

voor VIOS 

Licht hier toe wat en hoe de VIOS dit kan leren (zie bijlage 2 kern-EPA’s en sub-EPA’s) 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: patiëntenzorg (welke onderdelen), (multidisciplinaire) 
overleggen, contacten met de eerste lijn, samenwerkingsverbanden, de rol die de VIOS 
hierin speelt (zelf doen, meekijken, bijwonen, verbetering kwaliteit / continuïteit, 
opzetten zorgproces, bevorderen van kwaliteit van zorg).  

1. Korte episode zorg 

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

2. Spoedeisende zorg  

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

3. Chronische zorg 

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

4. Zorg voor ouderen  

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

5. Zorg voor het kind 

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/korte-episode-zorg
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/spoedeisende-zorg
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/chronische-zorg
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/zorg-voor-ouderen
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/zorg-voor-het-kind
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6. Zorg voor patiënten met psychische klachten en 
aandoeningen 

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

7. Zorg voor patiënten met ALK 

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

8. Palliatieve en terminale zorg   

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

9. Preventie 

☐ ☐ 

 
 
 
 
 

10. Praktijkmanagement n.v.t.  

EXPERTISEGEBIED WAAR DE VIOS OP WORDT INGEZET 

Licht toe op welk expertisegebied de VIOS wordt ingezet en/of zich zal gaan ontwikkelen. En op welke manier dit in de praktijk vorm gaat krijgen. (zie bijlage 2 kern-EPA’s en sub-
EPA’s, met name kern-EPA 5)   
(Denk hierbij aan regievoerend behandelaar in bijvoorbeeld de palliatieve zorg) 

 

https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/psychische-klachten
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/psychische-klachten
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/solk
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/palliatieve-en-terminale-zorg
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/preventie
https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/praktijkmanagement
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Bijlage 1:  Protocol inzake vervanging opleider 

De volgende vervanging is geregeld bij afwezigheid van de opleider.  

INCIDENTELE BEGELEIDING 

Vervanger: 

 

      

  

STRUCTURELE BEGELEIDING 

Vervanger: 

 

      

 

VAKANTIE OPLEIDER 

Vervanger: 

 

      

 

KORTE UITVAL DOOR ZIEKTE 

Vervanger: 
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Bijlage 2:  Basis voor het praktijkleren: 5 kern-EPA’s uitgewerkt naar 17 sub-EPA’s 

 

Voorbeeld van Fontys Hogeschool 

  Licht hier kort toe hoe de VIOS dit kan leren  
 

1 Diagnose stellen  

1.1 Anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek, uitvoeren, 
interpreteren, presenteren en vastleggen 

 

1.2 Stellen van een (medisch /verpleegkundig) differentiaal 
diagnose 

 

1.3 Stellen van een medisch/verpleegkundig) werkdiagnose, 
eventueel na indiceren en interpreteren van aanvullend 
onderzoek, waaronder voorbehouden diagnostische 
handelingen 

 

2 Behandeling indiceren en uitvoeren   

2.1 Behandeling – inclusief voorbehouden handeling- indiceren, 
uitvoeren, monitoren, afsluiten 

 

2.2 Behandelgegevens vastleggen, presenteren en overdragen 
(indien geïndiceerd).  

 

2.3 Intercollegiaal consult geven en vragen -  inclusief verwijzen 
– en daarbij zorgdragen voor continuïteit van de behandeling 

 

3 Regie voeren ten aanzien van…  

3.1 Coördineren en indiceren van zorg en zelf als regievoerend 
behandelaar een wezenlijk aandeel hebben in de 
inhoudelijke behandeling  

 

3.2 Interprofessionele samenwerking rondom de patient journey 
als zelfstandig of regievoerend behandelaar en eerste 
aanspreekpunt zijn voor de zorgvrager 

 

3.3 Begeleiden, coachen en instrueren van verzorgenden, 
verpleegkundigen en andere betrokken disciplines voor een 
op elkaar afgestemde behandeling 

 

3.4 Hanteren van bijzondere gesprekssituaties waaronder 
familiegesprek, slechtnieuwsgesprek en levenseindegesprek 

 

4 Zelfmanagement en eigen regie bevorderen van…  

4.1  Persoonsgericht consult voeren, de eigen regie van de 
zorgvrager bevorderen en komen tot gedegen 
besluitvorming 

 

4.2 Motiverende gespreksvoering en zelfmanagement 
ondersteunende strategieën toepassen 

 

4.3 Analyseren van de gezondheidssituatie en de 
gezondheidsbevorderende factoren en de zorgvrager 
ondersteunen bij het handhaven of opnieuw verwerven van 
ervaren gezondheid 

 

5 Kwaliteit van zorg bevorderen  

5.1  Medische en verpleegkundige besluitvorming op basis van 
principes van Evidence Based Practice (EBP) 

 

5.2  Op basis van contextanalyse, een zorgprobleem identificeren 
en omvormen tot een zorgverbetering 

 

5.3 Faciliteren van stakeholders in kwaliteitsverbetering van 
zorgprocessen 

 

5.4 Organiseren en uitvoeren van een praktijkgebonden 
wetenschappelijk onderzoek gericht op het verhogen van de 
kwaliteit van zorg (binnenschools) 

 


