
1. Algemene gegevens

1.1 Erkenning

Datum Bijzonderheden

Erkenning opleidingsinstituut geldig tot 01-07-2024

Formatie in verhouding tot het aantal aios per 31 december van het verslagjaar

2.1 Selectieprocedure in het verslagjaar*

Startdatum aios

Afgevallen tussen allocatie en start

Uitgestelde start (op reservelijst)**

* De landelijke selectiecijfers en de allocatie worden door Huisartsopleiding Nederland verstrekt.

** Aiotho-trajecten, zwangerschappen, nog geen BIG-registratie of nog geen rijbewijs

2.2 In opleiding gedurende het verslagjaar

 01-jan V 01-jan M 31-dec V 31-dec M

Opleidingsjaar 1 83 34 86 35

Opleidingsjaar 2 71 15 64 28

Opleidingsjaar 3 94 36 94 20

Totaal 248 85 244 83

Totaal

Duur 3 maand 6 maand 9 maand 12 maand langer
Aios 29 32 9

Duur < 13 weken 13-26 weken

Aios 1 9

52

19 8

1 7Onbetaald verlof

Zwangerschap

Ziekte > 2 weken

2.5 Onderbrekingen in het verslagjaar

Reden V

27

6

52

Aantal aios

M Totaal

2.3 Toegekende verkorting van de opleiding bij voltooiïng van de opleiding in het verslagjaar

2.4 Toegekende verlenging van de opleiding bij voltooiïng van de opleiding in het verslagjaar

1

Totaal 

8

01-sep

2

2.  Aios

01-mrt

6

333 327

1

327

Aiotho onderzoeksdeel 18 4 22

Overig - Geen geschikte opleider beschikbaar

JAARVERSLAG 2021 HUISARTSOPLEIDING ERASMUS MC VOOR RGS

Werkelijk

51,92

32,70

52%

Volgens Norm

49,05

32,70

50%50% van academisch gevormd personeel > 3 jaar huisarts

Eisen voor erkenning instituut

Personele bezetting 0,15 fte per aios

0,10 fte per aios is academisch gevormd personeel

7 5 12

Totaal 115 18

Ouderschapsverlof 13 13

133
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V M

1 1

1

2 1

3.1 Opleiders per 31/12 in het verslagjaar

Aantal

Aantal opleiders 333

Aantal opleidingsplaatsen 271

Aantal opleidingslocaties 216

Nieuwe opleiders in verslagjaar 50

Opleiders gestopt in verslagjaar 20

3.2 Stage-inrichting per 31/12 van het verslagjaar

Soort

Keuzestages CCZ

Keuzestages GGZ

Verplichte Klinische stage

Overige Keuzestages

 4. Cursorisch onderwijs 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

5. Scholing huisartsopleiders

Themadag Effectief zijn in het nieuwe normaal - mei (ervaren opleiders)*

Themadag Palliatieve zorg - november (ervaren opleiders)*

Aantal opleiders aangesproken op te weinig deelname

* Ervaren opleiders konden zich daarnaast inschrijven voor keuzemodules 

** Voor alle (stage)opleiders - ook voor co-opleiders, maatjes en opleiders zonder aios

Anders

Totaal 3

2.7  Voltooiïng

V M Totaal

2

1

Introductiecursus nieuwe opleiders - april en november 2

Standaardaanbod tijdens opleidingsperiode aios: zomer- en jaarcollege 2 x 1 dagdeel

6

4

75 29

Dagen per opleider

0

Aard

10 dagdelenStandaardaanbod tijdens opleidingsperiode aios - workshops (intervisie) 

Voltooiing opleiding in verslagjaar

geannuleerd vanwege COVID-19

6 dagdelen

104

Dagen cursorisch onderwijs buiten het opleidingsinstituut

3. Opleidings- en stageinrichtingen

36

Dagen cursorisch onderwijs op het opleidingsinstituut

8

40

39,5

Overige cursus: Centrale Opleidersdagen**

Overige cursus: Gezamenlijke aios/opleidersdag*** 

1

2.6 Voortijdige Beëindiging in het verslagjaar

Reden Totaal

Negatief advies voortgang 2

Keuze voor andere specialisatie

Ziekte

36

Standaardaanbod tijdens opleidingsperiode aios - leergangen en keuzemodules

7,5

Aantal

30

29
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*** Iedere groep heeft een gezamenlijke aios/opleidersdag; in maart was deze digitaal, in september fysiek

Toelichting

COVID-19

Beperkte beschikbaarheid van met name 

kleine onderwijsruimten binnen het Erasmus 

MC

Landelijke afname sollicitaties 

huisartsopleiding

Vacatures huisartsdocenten 

In 2021 kregen we de bezetting van de groepen nauwelijks rond. Diverse docenten verlaagden hun aanstelling. Sommigen wegens drukte in de praktijk. 

Daarnaast ging een significant deel van de collega’s met pensioen of had ziekte- of zwangerschapsverlof. Gezien de noodzakelijke uitbreiding van de opleiding 

hebben we structureel vacatures.

Onze vraag naar kleine onderwijsruimten en onderwijsruimten voor evenementen is, ook als de 1,5 meter beperkingen zijn opgeheven, groter dan het aanbod 

van het Erasmus MC. Door de uitbreiding van de opleiding en de toenemende vraag van de geneeskundeopleiding naar de bij ons populaire kleine 

onderwijsruimten, wordt de krapte significanter. Totdat de uitbreiding van het onderwijscentrum in 2027 wordt opgeleverd, blijven we structurele problemen 

houden. In 2021 weken we voor scholing aan aios en opleiders vaak uit naar een externe locatie waar we op 1,5m les konden geven.

Het aantal sollicitaties van de huisartsopleiding lijkt landelijk af te nemen, terwijl het aantal toegewezen plekken toeneemt. In 2021 waren er landelijk 444 

kandidaten die solliciteerden voor de start in maart 2022, terwijl we 425 plekken wilden vullen. Rotterdam kreeg het hoogste aantal aanmeldingen (op basis van 

voorkeuren). We waren ook dit jaar actief in het werven van nieuwe aios.

6. Knelpunten

Ook in 2021 hadden we veel last van COVID-19. We boden veel onderwijs noodgedwongen digitaal aan. Zie het jaarbeeld 2021 

http://jaarbeeldhuisartsopleidingerasmusmc.org/

Ruimte voor toelichting
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