
 

 

Nederlandse huisartsen zijn gespecialiseerd in de eerstelijns medische hulpverlening. Daarvoor volgen 

ze na de medische basisopleiding, een specialistische opleiding aan één van de acht academische 

huisartsopleidingen, in een aantal van de ca 2.000 huisartsopleidingspraktijken en in een aantal 

intramurale instellingen.  

Bij Huisartsopleiding Nederland, de landelijke organisatie van de acht universitaire 

huisartsopleidingsinstituten en ca 2.000 huisartsopleiders, is vanwege pensionering van de huidige 

coördinator een vacature ontstaan.  

 

Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste  

 

Landelijk coördinator scholing en kwaliteit opleiders en 

opleidingspraktijken (16-24 uur per week) 

(betreft zowel huisartsopleiders als stageopleiders) 
 

Doel van de functie 

 

De coördinator kwaliteit opleiders en opleiderspraktijken is verantwoordelijk voor het verder 

professionaliseren van het domein opleiders (praktijken) binnen Huisartsopleiding Nederland. 

Richtinggevend in deze is het Landelijk Opleidingsplan voor de huisartsopleiding, het Landelijk Plan 

Scholing en toetsing opleiders en het gestelde in de regelgeving (Kaderbesluit, Besluit 

Huisartsgeneeskunde College Geneeskundig specialismen).  

 

Positionering 

 

De landelijk coördinator kwaliteit opleiders en opleiderspraktijken werkt nauw samen met de landelijk 

coördinator onderwijs en toetsing onder leiding van de directeur Huisartsopleiding Nederland. 

 

Hoofdtaken 

 

1. Kwaliteit opleiders(praktijken) waarborgen 

• Heeft een expertiserol en fungeert als vraagbaak binnen het omschreven domein 

• Signaleert knelpunten en ontwikkelingen 

• Coördineert de afstemming van landelijk beleid met de instituten 

• Evalueert de professionalisering van het opleiderschap op basis van feedback van instituten en 

opleiders 

• Coördineert en begeleidt landelijke afstemming voor en door de instituten op het gebied van 

opleiders.  

 

2. Beleid ontwikkelen 

• Volgt de ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde en binnen de Huisartsopleiding 

• Geeft advies aan het hoofdenoverleg, het dagelijks bestuur en de directeur van Huisartsopleiding 

Nederland 

• Initieert en ontwikkelt kwaliteitsbeleid en schrijft beleidsstukken 

• Heeft een begeleidende rol en zorgt voor draagvlak bij de implementatie van beleid. 

 

 

 



3. Netwerk onderhouden 

• Verbindt de verschillende partijen betrokken bij het opstellen en implementeren van het 

kwaliteitsbeleid 

• Vertaalt en ondersteunt initiatieven van landelijk beleid naar de opleidingspraktijk en vice versa 

• Ondersteunt initiatieven die het opleidingsklimaat in de opleidingspraktijken verbeteren 

• Neemt deel aan in- en externe overleggen 

• Geeft presentaties met betrekking tot het eigen werkgebied 

• Onderhoudt contacten met de instituten 

• Organiseert discussies, congressen en netwerkbijeenkomsten en verzorgt inhoudelijk de 

programma’s 

• Onderhoudt een nauwe relatie met de portefeuillehouder opleiders binnen het hoofdenoverleg 

en de voorzitter van de LHOV. 

 

Profiel 
 

Voor het uitvoeren van deze functie zijn de volgende competenties/eigenschappen nodig: 

• Huisarts, ervaring met opleiden, als opleider dan wel groepsbegeleider 

• Kennis van onderwijskunde en didactiek 

• Ervaring in het ontwikkelen en geven van onderwijs 

• Kennis van de ontwikkelingen binnen de (eerstelijns-) gezondheidszorg 

• Kennis van en ervaring met het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid  

• Kennis van en ervaring met projectmatig werken 

• Kennis van en ervaring met bestuurlijke processen. 

 

Wij zoeken een collega die  
 

• Helder kan formuleren, zowel mondeling als schriftelijk 

• Bindend is 

• Stimulerend en enthousiasmerend is 

• Strategisch kan opereren 

• Een proactieve houding combineert met begrip voor ieders standpunt. 

 

Wij bieden  
 

• Een dynamische netwerkwerkomgeving 

• Goede ondersteuning in de uitvoering van het werk 

• De mogelijkheid om ervaring als huisarts en opleider te gebruiken binnen een nieuwe carrièrestap 

• Een aanstelling van 12 maanden, waarna bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd wordt aangeboden 

• Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 

Informatie  
 

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij: 

• Jan Muurling, directeur - j.muurling@huisartsopleiding.nl of 030 – 227 2808 

• Rien van Hemert, huisarts, landelijk coördinator scholing en kwaliteit opleiders – 

r.vanhemert@huisartsopleiding.nl of 030 – 227 2815 

 

Sollicitaties kunt u tot en 28 februari a.s. richten aan Jan Muurling. 

 

Meer informatie over Huisartsopleiding Nederland kunt u vinden op www.huisartsopleiding.nl 

Huisartsopleiding Nederland is gevestigd op de Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht. 


