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Voorwoord 
 
 
 
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het reguliere managementonderwijs 
voor zeven groepen van professionals. Dit betreft het onderwijs voor apothekers, 
dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en verlos-
kundigen. Binnen deze beroepsgroepen wordt in toenemende mate een beroep gedaan op 
managementvaardigheden door ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van de 
gezondheidszorg en in de wetgeving.  
 
Het onderzoek is verricht in opdracht van de VVAA. De VVAA wil zich er voor inspan-
nen dat professionals voldoende managementvaardigheden kunnen opdoen tijdens de 
opleiding. Met behulp van deze inventarisatie kunnen eventuele lacunes in het aanbod 
van managementonderwijs door de opleidingen opgevuld worden.  
 
Het onderzoek betreft de stand van zaken eind 2005. Om informatie te verzamelen over 
de inhoud van het onderwijs en over de visie van de instellingen op het management-
onderwijs en de ontwikkelingen daarin zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers 
van de onderwijsinstellingen. Tevens is schriftelijke informatie verzameld aan de hand 
van studiegidsen, onderwijsroosters, handleidingen en andere bronnen. In focusgroepen is 
de behoefte aan managementonderwijs besproken. Deze behoefte is vergeleken met het 
onderwijsaanbod om tot aanbevelingen te komen.  
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld waaraan de 
volgende personen hebben deelgenomen: 
- dhr. F. Dijkers, voorzitter (VVAA)  
- mw. H. van Emmerik (FSW, UU) 
- mw. W. Huiskamp (KNGF) 
- dhr. L. Schmit Jongbloed (LSJ Medisch Projectbureau) 
- dhr. F. de Wit (Sensire) 
- mw. M. Wijnen (VVAA) 
 
Wij bedanken allen voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek. 
 
 
Utrecht, juni 2006 
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1 Inleiding  
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Professionals in de gezondheidszorg krijgen steeds vaker taken waarvoor in toenemende 
mate managementvaardigheden noodzakelijk zijn. Dit is het gevolg van ontwikkelingen 
in de organisatie en aansturing van de gezondheidszorg en van nieuwe wet- en regel-
geving. Deze veranderingen betreffen zowel zelfstandig gevestigde professionals, zoals 
huisartsen en fysiotherapeuten, als professionals die werkzaam zijn in (maatschappen in) 
instellingen.  
Veranderingen in de organisatie van de zorg betreffen bijvoorbeeld de omslag van aan-
bod- naar vraagsturing, schaalvergroting en toenemende samenwerking tussen beroeps-
groepen door transmuralisering en ketenzorg. Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar binnen 
alle sectoren in de zorg: in gezondheidszorgcentra, regionale zorgnetwerken, HOEDen 
(Huisartsen onder één dak), huisartsenposten (HAP’s) en maatschappen wordt er in toe-
nemende mate samengewerkt door professionals. Op grotere schaal ontstaan regionale 
zorgnetwerken, zorgconcerns, huisartsen dienstenstructuren en facilitaire organisaties 
(Groenewegen en Hofland, 2003; van den Berg, 2004; Vulto en Buytendijk, 2003). Het 
vereist specifieke vaardigheden om de taken die deze omstandigheden met zich mee-
brengen goed te kunnen vervullen. Ook in instellingen vinden deze ontwikkelingen 
plaats. In driekwart van de ziekenhuizen hebben (vertegenwoordigers van) medisch 
specialisten op decentraal niveau managementbevoegdheden en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot het gehele ziekenhuisbeleid (van Lindert e.a., 2001, 2003).  
 
Nieuwe wet- en regelgeving met gevolgen voor de praktijkvoering betreft bijvoorbeeld de 
Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Mededingingswet. Door de Mededingingswet zijn 
collectieve prijsafspraken door beroepsgroepen in de gezondheidszorg niet meer mogelijk 
en moeten individuele beroepsbeoefenaren zelf onderhandelen met zorgverzekeraars 
(Batenburg en Groenewegen, 2001). De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instel-
lingen om op kwaliteit gericht beleid te ontwikkelen, een kwaliteitssysteem op te zetten, 
een jaarverslag uit te brengen, overleg te voeren met zorgverzekeraars en patiënten-
organisaties en de resultaten daarvan te verwerken in het kwaliteitsbeleid.  
 
De toenemende aandacht voor managementvaardigheden is zichtbaar in het uitgebreide 
aanbod van bij- en nascholing op dit gebied (Speet, e.a., 2002). Er zijn zowel cursussen 
gericht op een specifieke beroepsgroep als cursussen voor professionals met verschillende 
achtergronden. Uit het grote aanbod en de belangstelling van cursisten voor dit onderwijs 
zou afgeleid kunnen worden dat het aanbod binnen de reguliere opleidingen onvoldoende 
is. De vraag is of dit inderdaad zo is. Mogelijk zijn er verschillen tussen verschillende 
typen opleidingen of verschillen tussen opleidingsinstituten voor dezelfde type opleiding.  
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1.2 Doel van het onderzoek en vraagstellingen 
 
Voor opleidingen in de gezondheidszorg worden doorgaans landelijke eindtermen gefor-
muleerd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de vaardigheden van professionals afkomstig 
van verschillende opleidingsinstituten vergelijkbaar zijn. Het is niet bekend of in de 
landelijke eindtermen managementcompetenties omschreven zijn waarover men aan het 
einde van de opleiding moet beschikken. Evenmin is duidelijk of het onderwijs dat ge-
boden wordt aan de landelijke eindtermen voldoet.  
 
De VVAA wil zich er voor inspannen dat professionals voldoende vaardigheden op 
managementgebied kunnen opdoen tijdens de opleiding. Daarmee hebben zij een goede 
basis als zij in een eigen praktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband willen 
starten na de opleiding. Om zicht te krijgen op de mate waarin de opleidingen professio-
nals voorbereiden op toekomstige managementtaken is nader onderzoek nodig. De 
VVAA heeft daarom opdracht gegeven tot een inventarisatie van het management-
onderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg. Deze inventari-
satie moet per beroepsgroep en per onderwijsinstelling een overzicht opleveren van het 
onderwijsaanbod op managementgebied. Met behulp van de resultaten kunnen eventuele 
lacunes in het aanbod van managementonderwijs door de opleidingen opgevuld worden.  
 
Het doel van dit onderzoek is daarom om een inventarisatie te maken van het aanbod aan 
managementonderwijs binnen reguliere opleidingen voor professionals in de gezond-
heidszorg, om na te gaan of verbeteringen gewenst zijn en hoe deze verbeteringen kunnen 
worden ingevuld. Om inzicht te krijgen in eventueel gewenste verbeteringen en de wijze 
waarop deze verbeteringen kunnen worden ingevuld is ook de behoefte aan management-
vaardigheden een aandachtspunt in deze studie.  
Het valt te verwachten dat er verschillen zijn tussen opleidingen in hetgeen zij als 
managementvaardigheden en managementonderwijs aanmerken. Ook is het mogelijk dat 
management een onderdeel is van een opleidingsonderdeel dat onder een andere naam 
wordt gegeven (bijvoorbeeld onderwijs over wetgeving of over kwaliteitsbeleid). 
Alvorens deze inventarisatie uit te voeren zal daarom eerst vastgesteld moeten worden 
wat - in dit onderzoek - onder managementvaardigheden wordt verstaan.  
 
De volgende vraagstellingen komen hieruit voort: 
1. Welke vaardigheden kunnen als managementvaardigheden aangemerkt worden? 
2. Wat is het aanbod aan managementonderwijs binnen de reguliere opleidingen voor 

professionals in de gezondheidszorg? 
3. In hoeverre zijn er verschillen tussen de typen opleidingen en in hoeverre zijn er 

verschillen tussen de onderwijsinstellingen qua aanbod van managementonderwijs?  
4. Wat is de behoefte aan managementvaardigheden na afronding van de opleiding?  
5. Hoe kunnen eventuele verbeteringen in het aanbod aan managementonderwijs 

worden ingevuld? 
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1.3 Begeleidingscommissie  
 
In overleg met de VVAA is een begeleidingscommissie samengesteld. De begeleidings-
commissie adviseert de onderzoekers en brengt advies uit aan de opdrachtgever over van 
tevoren omschreven onderwerpen. Deze onderwerpen betreffen de uitvoering van het 
onderzoek conform het onderzoeksvoorstel; de tussentijdse en eindrapportages van het 
onderzoeksproject voordat deze in het openbaar gepubliceerd worden en de vorm en 
inhoud van de publicaties (op basis) van de resultaten van het onderzoek. Overige taken 
van de begeleidingscommissie zijn het fungeren als platform voor overleg voor onder-
zoekers en projectleider over de opzet, uitvoering en rapportage van het onderzoek en het 
introduceren in het veld van het onderzoek c.q. de onderzoekers. 
 
 

1.4 Opbouw van dit rapport 
 
In hoofdstuk twee wordt beschreven op welke wijze vastgesteld is welke vaardigheden in 
dit onderzoek als managementvaardigheden worden beschouwd (vraagstelling 1). Ook 
worden de gegevensverzameling, de respons en de gegevensbewerking uitgebreid be-
schreven. In de hoofdstukken drie tot en met negen komen achtereenvolgens de resultaten 
van de apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, tand-
artsen en verloskundigen aan de orde. In deze hoofdstukken wordt beschreven wat het 
aanbod is aan managementonderwijs en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen 
de onderwijsinstellingen voor die specifieke beroepsgroep (vraagstelling 2 en 3 eerste 
deel). Ook wordt ingegaan op de behoefte aan managementvaardigheden (vraagstelling 4) 
en welke verbeteringen mogelijk zijn (vraagstelling 5). 
In hoofdstuk tien tenslotte worden de resultaten van de beroepsgroepen - waar mogelijk - 
onderling vergeleken (vraagstelling 3 tweede deel) en worden de resultaten samengevat. 
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2 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 
 
 
 

2.1 Vaststellen van managementvaardigheden 
 
De eerste vraagstelling van dit onderzoek betreft de vraag welke vaardigheden - in dit 
onderzoek - als managementvaardigheden aangemerkt zullen worden. De achterliggende 
reden om deze onderzoeksvraag op te nemen is dat er geen eenduidige definitie is voor 
‘managementvaardigheden’. Managen kan omschreven worden als het op gang brengen, 
coördineren en sturen van het handelen van mensen in een organisatie. Een manager is 
veelal verantwoordelijk voor het (financiële) resultaat van een divisie of afdeling en geeft 
leiding aan een groep medewerkers (Van Dam en Marcus, 1996). Managementonderwijs 
heeft als doel om managementvaardigheden te leren. Het is echter waarschijnlijk dat er 
verschillen zijn tussen opleidingen in hetgeen zij als managementvaardigheden en 
managementonderwijs aanmerken. Alvorens deze inventarisatie uit te voeren is daarom 
eerst vastgesteld wat in dit onderzoek onder managementvaardigheden wordt verstaan.  
 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is een nota opgesteld waarin mogelijk-
heden voor de afbakening van managementvaardigheden werden beschreven. Deze nota 
is besproken door de begeleidingscommissie. Aandachtsgebieden waarover de meningen 
bijvoorbeeld verschillen zijn ICT en kennis van gezondheidsrecht. Ook vaardigheden 
gericht op professionalisering en op protocollair handelen worden in de praktijk niet be-
schouwd als managementvaardigheden. Vaardigheden die er op gericht zijn om mensen 
protocollair te laten handelen kunnen echter wel als managementvaardigheden worden 
beschouwd.  
Naar aanleiding van de discussie met de begeleidingscommissie is de (pragmatische) 
beslissing genomen om al het onderwijs dat niet vakinhoudelijk is als management-
onderwijs te beschouwen. Dit betekent dat de inventarisatie uit zal gaan van een brede 
opvatting van management en managementvaardigheden.1  
 
 

2.2 Indeling van managementvaardigheden 
 
Het NIVEL heeft in 2002 de bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van 
management voor professionals in de gezondheidszorg geïnventariseerd (Speet e.a., 
2002). In dat onderzoek is het INK-model bruikbaar gebleken om als kapstok te dienen 
voor de indeling van de verschillende cursussen op het gebied van bij- en nascholing. In 
het huidige onderzoek wordt daarom eveneens het INK-model gebruikt als instrument om 
managementvaardigheden in te delen.  
 

                                                      
1 Gaandeweg het onderzoek zijn er aanvullende beslissingen genomen. Communicatieve vaardigheden worden alleen in 

de inventarisatie meegenomen als deze niet expliciet betrekking hebben op de professional-patiënt communicatie. 
Onderwijs waarin Evidence Based Handelen centraal staat en onderwijs in wetenschappelijke vaardigheden zijn gericht 
op professionalisering en worden daarom niet geïnventariseerd.  
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Het INK-model is een managementmodel waarin aan belangrijke kenmerken van een 
organisatie aandacht wordt besteed. In het model worden negen aandachtsgebieden be-
schreven die van belang zijn voor het succes van een organisatie. De negen aandachts-
gebieden zijn onderverdeeld in vijf ‘organisatiegebieden’ en vier ‘resultaatgebieden’. 
Alleen de zogenaamde organisatiegebieden zijn in het onderzoek van Speet gebruikt (zie 
figuur 2.1).2  
 
 
Figuur 2.1: Het INK-managementmodel 
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Strategie  
en  
beleid  

  
Klanten en 
leveranciers  

      
    

Leiderschap 

 
Management 
van  
middelen  

 

Management  
van 
processen 

 Maatschappij  

Bestuur en 
financiers 

 
ORGANISATIE 
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Voor de inventarisatie van bij- en nascholing zijn de organisatievelden door Speet uitge-
werkt in onderwerpen waarop managementonderwijs betrekking kan hebben. Het veld 
‘leiderschap’ is bijvoorbeeld uitgewerkt in onderwerpen zoals motiveren van mede-
werkers, feedback geven, timemanagement, conflicthantering en zelfmanagement. De 
resultaatgebieden van het model zijn niet gebruikt voor de inventarisatie: deze velden 
dienen om de prestaties van een organisatie in kaart te brengen.  
 
Voor het huidige onderzoek is voor elk van de organisatievelden uit het model nagegaan 
of de uitwerking in deelonderwerpen uit het onderzoek van Speet eenduidig was en 
gehandhaafd kon blijven. Waar nodig is achtergrondinformatie over het INK-model 
gebruikt om te komen tot een beslissing. Voorstellen voor wijziging van de indeling zijn 
vervolgens voorgelegd aan de begeleidingscommissie. In tabel 2.1 is de indeling in 
deelonderwerpen weergegeven zoals die gebruikt zal worden voor het huidige onderzoek. 

 
Verbeteren en vernieuwen 

 

                                                      
2 In 2003 is het INK-managementmodel verbeterd. De oorspronkelijke velden ‘medewerkers’, ‘middelen’ en ‘processen’ 

 - die nog gebruikt zijn in het onderzoek van Speet - hebben het voorvoegsel ‘management van’ gekregen. Inhoudelijk 

heeft deze naamswijziging geen consequenties (www.ink.nl). 
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In bijlage 1 staat een verantwoording van de wijzigingen ten opzichte van de indeling die 
gebruikt is voor de inventarisatie van bij- en nascholing.  
 
 
Tabel 2.1: Indeling van onderwerpen waar managementonderwijs betrekking op kan 

hebben volgens de organisatievelden van het INK-model  
 
Management van processen  Leiderschap 
Formaliseren van processen Motiveren medewerkers 
Kwaliteit organisatie Genereren van middelen 
ICT Omgaan werkdruk stresshantering 
Zelfstandig vestigen Timemanagement 
Management, communicatie en informatie Schriftelijke communicatie 
Klachtenbehandeling Verbale communicatie 
Anders Presenteren 
 Onderhandelen 
Management van middelen Conflicthantering 
Strategische planning vergaderen/besluitvorming 
Patiëntenlogistiek Zelfmanagement 
Capaciteitsmanagement Projectmanagement 
Financiële verslaglegging Anders 
Kostprijsbeoordeling  
Logistiek en informatievoorziening Management van medewerkers  
Financiering en logistiek Bijsturen medewerkers/coachen 
Samenwerking (professionals, ketenpartners) Feedback geven 
Contacten met leveranciers  Personeelswerving en selectie 
Contacten met zorgverzekeraars Op peil houden vaardigheden medewerkers 
 Loopbaanmanagement 
Strategie en beleid  Beoordelings/functioneringsgesprekken 
Ontwikkelen en formuleren strategie Ziekteverzuimbeleid 
Ontwikkelen beleid en doelstellingen Sollicitatie/ontslaggesprekken 
Schrijven jaarplannen Arbeidsomstandighedenbeleid 
Juridische aspecten Functioneringsgesprekken 
Organisatie gezondheidszorg Personeelsbeleid/HRM 
Anders Anders 
 
 

2.3 Gegevensverzameling  
 
Op verzoek van de opdrachtgever (VVAA) richt het onderzoek zich op de opleidingen 
voor apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, tand-
artsen en verloskundigen. Dit zijn de grootste ledengroepen binnen de VVAA; bovendien 
zijn dit beroepsgroepen die hun werkzaamheden relatief vaak als zelfstandige, binnen een 
maatschap of ander samenwerkingsverband uitvoeren.  
Het onderzoek moet zowel een vergelijking tussen opleidingen voor professionals uit 
dezelfde beroepsgroep mogelijk maken als een vergelijking tussen de opleidingen van 
verschillende beroepsgroepen. Het onderzoek heeft daarom betrekking op alle opleidings-
instellingen, met uitzondering van de fysiotherapie opleidingen. Van de tien voltijdse op-
leidingen is in overleg met de begeleidingscommissie een selectie van vijf opleidingen 
gemaakt: Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Saxion Hogescholen Enschedé, Hogeschool 
Fysiotherapie Thim van der Laan te Nieuwegein, Hogeschool Rotterdam en de Hoge-
school Utrecht.  
Voor de opleidingen van huisartsen en medisch specialisten zijn de vervolgopleidingen 
relevant. Er wordt van uitgegaan dat het aanbod aan managementonderwijs tijdens de 
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opleiding tot basisarts gering3 is. De vervolgopleiding tot huisarts wordt aan acht huisarts-
instituten gegeven. De vervolgopleiding voor medisch specialisten vindt in de (academi-
sche) ziekenhuizen plaats; voor het managementonderwijs aan specialisten in opleiding is 
de Stichting Managementscholing Medische Specialisten (SMMS) opgericht. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Orde van Medisch Specialisten en de VVAA.  
 
Dit betekent dat de volgende 23 opleidingsinstellingen betrokken zijn bij het onderzoek:4

Farmacie :  Groningen en Utrecht 
Diergeneeskunde :  Utrecht 
Fysiotherapie : Utrecht, Nieuwegein, Nijmegen, Rotterdam, Enschede 
Huisartsgeneeskunde : Amsterdam UVA, Amsterdam VU, Groningen, Leiden, 

Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht 
Medische specialismen :  SMMS 
Tandheelkunde :  UVA/VU, Groningen, Nijmegen 
Verloskunde :  Amsterdam/Groningen, Rotterdam, Maastricht  
 
De gegevensverzameling bestaat uit drie onderdelen: een inventarisatie van materiaal 
over de inhoud van het onderwijs; interviews met onderwijsdirecteuren en/of docenten en 
focusgroep gesprekken.  
 
Inventarisatie inhoud onderwijs 
Bij alle onderwijsinstellingen is via de websites schriftelijke informatie verzameld over 
het management onderwijs. Bij de instellingen die geen informatie op de website beschik-
baar stelden is tijdens de interviews om dergelijke informatie gevraagd. Met behulp van 
dit materiaal zijn de volgende kenmerken van het onderwijs geïnventariseerd: 
- Wat wordt door de instelling verstaan onder managementonderwijs? 
- Op welke gebieden van het INK-model heeft het onderwijs betrekking? 
- Is er afzonderlijk onderwijs of is het ingebed in andere vakken? 
- Door wie wordt het onderwijs gegeven?  
- Wat is de omvang/zwaarte van het onderwijs? 
- Is het managementonderwijs verplicht of optioneel? 
- In welke fase van de opleiding wordt het managementonderwijs gegeven?  
- Sluit het onderwijs aan bij de landelijke eindtermen? 
 
Interviews 
Bij elke instelling is een interview gehouden met een onderwijsdirecteur of docent. Waar 
mogelijk zijn de contacten voor deze interviews gelegd via de opdrachtgever. In de inter-
views is waar nodig om een aanvulling gevraagd op de schriftelijke informatie. Ook is 

                                                      
3 De opleiding Geneeskunde is gebaseerd op het landelijke Raamplan Arstopleiding (2001). In dit document staan de 

einddoelen van de Geneeskundeopleiding. Volgens het Raamplan moet de arts beschikken over enige kennis en inzicht 
van de structuur en het functioneren van gezondheidszorg, kennis gemaakt hebben met medische ethiek, kennis hebben 
van wettelijke voorschriften en globale kennis bezitten over de financiële aspecten van de gezondheidszorg. 

4 De opleiding voor tandheelkunde van de UVA en VU wordt gezamenlijk verzorgd door het opleidingsinstituut ACTA. 
De Hogeschool Zeeland biedt weliswaar de opleiding verloskunde aan, maar deze is gevestigd Antwerpen; de opleiding 
is gericht op België. 
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gevraagd of de eventuele informatie van de website actueel en juist was. Het interview-
protocol is vastgesteld in overleg met de begeleidingscommissie (zie bijlage 2). Een 
overzicht van het materiaal dat beschikbaar werd gesteld staat in bijlage 3). De verslagen 
van de gesprekken zijn ter autorisatie opgestuurd aan de geïnterviewden. De volgende 
onderwerpen kwamen aan bod: 
- Wat is de visie van de instelling ten aanzien van het managementonderwijs; tot welke 

vaardigheden en welk niveau moet dit onderwijs opleiden? 
- Zijn er de afgelopen jaren veranderingen opgetreden in het aanbod aan 

managementonderwijs? Wat was de reden/aanleiding voor de verandering? 
- Zijn er de komende tijd veranderingen voorzien in het aanbod aan 

managementonderwijs? Wat is daarvoor de reden/aanleiding? 
- Welke suggesties voor verandering/verbetering kunnen worden gegeven? 
 
De resultaten van de inventarisatie en de interviews zijn gebruikt om de vraagstellingen 
twee en drie te beantwoorden. 
 
Focusgroepen 
Om informatie te verzamelen over de behoefte aan managementvaardigheden (en dus aan 
managementonderwijs) zijn focusgroep gesprekken gehouden. Om deelnemers te werven 
voor de groepen zijn leden van de VVAA aangeschreven die minstens één en maximaal 
twee jaar voorafgaand aan het onderzoek de opleiding hadden afgerond. Om de kans op 
deelname te vergroten zijn alleen personen aangeschreven die woonachtig waren in de 
regio’s Utrecht, Amsterdam en Zuid-Holland. Op deze wijze zijn, verdeeld over de 
beroepsgroepen, 339 personen aangeschreven. Alvorens de uitnodigingsbrief van het 
NIVEL te versturen is een aanbevelingsbrief door de VVAA verstuurd.  
Het protocol voor het focusgroep gesprek is zodanig opgesteld dat elk organisatiegebied 
van het INK-model aan de orde komt. Voor elk gebied zijn twee vragen geformuleerd 
(bijlage 4):  
- Wat is de behoefte aan vaardigheden gerelateerd aan dit organisatiegebied?  
- Betreft het vaardigheden die expliciet tijdens de opleiding aan de orde zouden moeten 

komen, zou men deze vaardigheden al doende moeten leren, of is het beter na verloop 
van tijd (en naar gelang de behoefte) bij- en of nascholing te volgen? 

Aanvullende onderwerpen voor de focusgroep gesprekken waren: 
- Wat zou de rol van de opleiding in het algemeen moeten zijn in de voorbereiding op 

managementtaken?  
- Moet de opleiding verplicht of facultatief managementonderwijs aanbieden?  
- Moet de opleiding concrete vaardigheden trainen of juist aangeven welke vaardigheden 

belangrijk zijn en hoe men zich deze eigen kan maken? 
- Hoe zouden de opleidingen in moeten spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de 

nieuwe zorgverzekeringswet, marktwerking? 
- Welke rol zouden stages moeten spelen in de voorbereiding op managementtaken? Hoe 

kan dit worden vormgegeven? 
Deze onderwerpen zijn naar gelang het verloop van het gesprek aan de orde gekomen. 
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2.4 Respons 
 
Interviews 
Alle instellingen die benaderd zijn voor dit onderzoek hebben hun medewerking aan een 
interview verleend. Negentien interviews zijn face-to-face gehouden. Vier interviews zijn 
telefonisch afgenomen: verloskunde Amsterdam, fysiotherapie Enschedé, tandheelkunde 
Groningen en huisartsgeneeskunde Maastricht. 
 
Schriftelijke inventarisatie 
Het bleek slechts beperkt mogelijk om via internet voldoende informatie te verzamelen 
over de inhoud van het managementonderwijs. De meeste informatie is daarom tijdens de 
interviews gevraagd. Alle onderwijsinstellingen hebben schriftelijke informatie over het 
onderwijs overlegd met uitzondering van één van de fysiotherapieopleidingen. De infor-
matie had de vorm van studiegidsen, officiële en voorlopige notities, handleidingen, 
studieprogramma’s en dergelijke. Vanwege het grote aantal opleidingen, het nog grotere 
aantal vakken/cursussen/modules en de beperkte onderzoekstijd was het niet de opzet om 
informatie uit moduleboeken en cursusmateriaal te verzamelen. Tijdens sommige inter-
views werd dergelijk materiaal wel spontaan overhandigd. Ook is in enkele gevallen om 
een moduleboek gevraagd als vooraf bekend was dat het beschikbare materiaal niet de 
beoogde informatie verschafte. Verder is getracht om tijdens de interviews zoveel moge-
lijk informatie te verzamelen om de vraagstellingen te beantwoorden.  
 
Focusgroepen 
Om voldoende deelnemers voor de focusgroepen te werven was na de eerste oproep ook 
nog een tweede oproep nodig. Het minimaal beoogde aantal deelnemers per groep was 
vijf. Om tot dit aantal te komen zijn voor de meeste beroepsgroepen ook nog extra activi-
teiten ondernomen. Voor de focusgroep van medisch specialisten is contact gezocht met 
het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. In dit ziekenhuis volgen nieuwe specialisten het 
programma CASE: curriculum aantredend specialisten Elkerliek. Zij zijn bereid ge-
vonden in aansluiting op hun programma deel te nemen aan een focusgroep. 
Hoewel er voor een aantal groepen uiteindelijk wel voldoende toezeggingen waren 
hebben er als gevolg van afzeggingen in de meeste gevallen minder dan vijf personen 
deelgenomen. Aan de focusgroepen van apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten en 
huisartsen hebben twee personen deelgenomen. De focusgroepen van tandartsen en 
verloskundigen hadden vijf respectievelijk vier deelnemers. De focusgroep van medisch 
specialisten bestond uit zeven deelnemers.  
 
 

2.5 Gegevensbewerking  
 
De verslagen van de interviews zijn ter autorisatie voorgelegd aan de geïnterviewden. 
Vervolgens is er per beroepsgroep een samenvatting gemaakt van deze verslagen. Deze 
samenvattingen zijn weergegeven in de hoofdstukken drie tot en met negen, paragrafen 2 
tot en met 7.  
De schriftelijke informatie over de inhoud van het onderwijs is aangevuld met de infor-
matie over onderwijs uit de interviews. Van deze informatie is voor elke opleidings-
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instelling een overzicht gemaakt waarin wordt aangegeven in welke fase van de opleiding 
het onderwijs aan de orde komt, wat het onderwerp is van het vak of de module, de werk-
vorm (college, werkgroep, zelfstudie etc), de studiebelasting en welke specifieke onder-
werpen worden behandeld (bijlage 5)5. Indien in een vak ook onderwerpen aan de orde 
komen die niet aan management gerelateerd zijn dan worden deze niet genoemd in het 
overzicht. In deze gevallen is bij de studiebelasting aangegeven: “hele vak”. Als 
management geïntegreerd is in een vak is bij de werkvorm aangegeven “verborgen 
onderwijs”; in die gevallen is er geen studiebelasting vermeld.  
Alle aan management gerelateerde onderwerpen zijn vervolgens vertaald in een ‘INK-
term’. Zo is bijvoorbeeld het onderwerp ‘arts en recht’ vertaald in ‘Strategie en Beleid - 
juridische aspecten’, ‘delegeren van taken’ in ‘Leiderschap - anders’ en ‘de huisarts als 
ondernemer’ in ‘management van middelen - financiering en logistiek’. Ter controle van 
de indeling is overlegd met één van de leden van de begeleidingscommissie.6  
 
Van de overzichten per instelling zijn vervolgens overzichten per beroepsgroep gemaakt. 
Deze overzichten zijn - om een vergelijking mogelijk te maken - gemaakt op het niveau 
van de INK-termen. Met een kruisje is in het overzicht aangegeven of het betreffende 
onderwerp aan de orde komt tijdens de opleiding. Deze overzichten zijn opgenomen in 
elke eerste paragraaf van de hoofdstukken drie tot en met negen.7

                                                      
5 De genoemde informatie is opgenomen in het overzicht voor zover deze informatie beschikbaar was. 
6 Omdat in een vak of module meestal meerdere onderwerpen aan de orde komen is het niet mogelijk om aan te geven wat 

de studiebelasting is voor elk specifiek onderwerp. Ook is het zo dat in sommige gevallen de studiebelasting staat voor 
een heel vak, inclusief zelfstudie, in andere gevallen alleen voor de zogenaamde contacturen. 

7 Deze overzichten zijn niet geschikt om de studiebelasting of de inhoudelijke zwaarte van de verschillende onderwerpen 
te vergelijken. 
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3 Resultaten opleidingen voor apotheker  
 
 
 
Er zijn in Nederland twee universiteiten waar de studie ‘farmacie’ kan worden gevolgd, 
namelijk Utrecht en Groningen. Studenten worden tot apotheker opgeleid door een drie-
jarige bachelorfase te volgen en een driejarige masterfase. De inventarisatie van het 
managementonderwijs heeft betrekking op beide fases.8 De informatie in paragraaf 3.1 is 
deels ontleend aan de interviews (tekst) en deels aan de schriftelijke inventarisatie (tabel 
3.1 en tabellen in bijlage 5). De informatie uit de paragrafen 3.2 tot en met 3.7 heeft 
betrekking op de interviews.  
 
 

3.1 Managementonderwijs in de opleiding tot apotheker 
 
Elementen managementonderwijs Groningen 
In de bachelorfase zijn er nog geen vakken die in Groningen als managementonderwijs 
worden bestempeld (zie bijlage 5). In de masterfase in het vierde jaar volgen studenten 
een managementstage. Dit is een cursus die bestaat uit vijf blokken van een week; iedere 
week staat in het teken van een specifiek managementthema. Elk blok begint met een dag 
waarop het thema geïntroduceerd wordt. Daarna lopen studenten drie dagen stage in een 
openbare of ziekenhuisapotheek. De week wordt afgesloten met een dag waarop presen-
taties worden gehouden en feedback wordt gegeven. 
 
In de masterfase is er bij het vak “Apotheker en Apotheekorganisatie” (2 weken) vooral 
aandacht voor het elektronisch patiëntendossier, het Apotheek Informatie Systeem en de 
daarbij horende informatie en communicatiestructuur. Gedurende de “Stage Openbare 
apotheek” (6 weken stage afgewisseld met 3 terugkomdagen) is er ook speciale aandacht 
voor management aan de hand van opdrachten, bijvoorbeeld op het terrein van kwaliteits-
borging.  
 
Een belangrijk onderdeel van het onderwijs is de zogenaamde ‘apotheekgame’ die in het 
zesde jaar wordt gespeeld (computersimulatiespel). “In de apotheekgame draagt een 
groep studenten een paar weken lang de verantwoordelijkheid van hun eigen apotheek. In 
het begin stellen zij de bedrijfsstructuur en het te volgen beleid vast. Vervolgens worden 
de studenten uitgedaagd dit beleid consequent uit te voeren. Daarbij worden studenten 
geconfronteerd met talloze praktijksituaties, variërend van farmaceutische patiëntenzorg 
tot en met onderhandelingen met zorgverzekeraars. Zo kunnen niet alleen vaardigheden 
worden geoefend, maar leren deelnemers ook om te gaan met situaties die van buitenaf 
opgelegd worden. Alles vindt plaats in de vorm van een game waarbij resultaten uitge-
drukt worden in patiëntenaantallen. De uiteindelijke winnaar is de apotheek die op het 

                                                      
8 Sinds 1 januari 1995 moet iedereen die geregistreerd wil worden als openbaar apotheker een twee jaar durende 

registratieperiode volgen na het afstuderen. Het belangrijkste aspect aan de registratie is het (leren) werken in de 
openbare apotheek. Ter ondersteuning van deze periode worden cursusdagen georganiseerd. De cursussen uit de 
registratieperiode zijn niet bij deze inventarisatie betrokken. 
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eind van de rit het grootste patiëntenbestand heeft verworven.” (bron: 
www.rug.nl/fwn/onderwijs/fwnonderwijscatalogus/Farmacie). 
 
Vakken die communicatie, ethiek, wet- en regelgeving en dergelijke hebben worden in 
Groningen niet tot het managementonderwijs gerekend. Er is wel veel verborgen manage-
mentonderwijs, zoals de kwaliteitsborging van de geneesmiddelenbereiding.  
 
Elementen managementonderwijs Utrecht 
In Utrecht probeert men al vanaf het eerste jaar aandacht te besteden aan vaardigheden en  
competenties die nodig zijn om een apotheek te runnen. Dit heten competentie- of leer-
lijnen die ingebed zijn in andere vakken. Voorbeelden van vaardigheden waar aandacht 
aan wordt besteed zijn sociale vaardigheden, vergadertechnieken en samenwerken. 
Studenten maken een portfolio waarin hun vorderingen op dit gebied worden bijhouden. 
In de bachelorfase zijn er in Utrecht verder geen vakken die als managementonderwijs 
worden bestempeld. In het vierde jaar wordt er een stage gelopen; het doel is kennis-
making met de hoofdtaken en de organisatie/randvoorwaarden in de openbare apotheek 
en de ziekenhuisapotheek (de stage is dus niet specifiek op management gericht zoals in 
Groningen).  
 
Het zwaartepunt van het managementonderwijs in Utrecht ligt in het zesde jaar met het 
vak apotheekmanagement dat uit onderwijs (4 weken) en de apotheekgame (4 weken) 
bestaat. Tijdens het onderwijs gaat de aandacht uit naar alle managementaspecten die van 
belang zijn in een apotheek zoals regelgeving, reclame, communicatie, strategisch, finan-
cieel, logistiek, zorg- en personeelsmanagement. “Van de vier weken apotheekgame is de 
eerste week een inleidende week waarin een bedrijfsplan wordt gemaakt, de apotheken 
worden ingericht, een internetsite wordt gebouwd en wordt geoefend met het apotheek-
systeem. De overige drie weken wordt de game gedaan. Daarbij wordt de dagelijkse 
praktijk zoveel mogelijk benaderd (afhandelen recepten, diensten, organiseren FTO, 
contacten met artsen en patiënten, etc.). Elk team start met hetzelfde aantal patiënten en 
op basis van geleverde prestaties worden extra patiënten verworven of raakt een team 
patiënten kwijt” (bron: studiegids Master Farmacie 2005-2006). 
 
Het vak kwaliteitsleer betreft vooral de borging van de kwaliteit van de bereiding van 
geneesmiddelen en in mindere mate van de voorlichting. Dit is een onderdeel van het 
kwaliteitsmanagement, maar komt niet als zodanig aan de orde bij het management-
onderwijs.  
 
Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
In tabel 3.1 zijn de onderwerpen die aan bod komen in Groningen en Utrecht ingedeeld 
volgens de organisatievelden van het INK-model. In bijlage 5 staat beschreven welke 
stappen zijn gezet om van modules, blokken en vakken tot deze indeling te komen.  
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Tabel 3.1: Indeling van onderwerpen volgens het INK-model 
 
 Utrecht Groningen 
Management van processen    
Formaliseren van processen * * 
Kwaliteit organisatie * * 
ICT (*) * 
Zelfstandig vestigen   
Management, communicatie en informatie   
Klachtenbehandeling   
Anders (*) * 

Management van medewerkers   
Bijsturen medewerkers/coachen   
Feedback geven   
Personeelswerving en selectie   
Op peil houden vaardigheden medewerkers   
Loopbaanmanagement (*)  
Beoordelings/functioneringsgesprekken   
Ziekteverzuimbeleid (*)  
Sollicitatie/ontslaggesprekken   
Arbeidsomstandighedenbeleid (*)  
Functioneringsgesprekken   
Personeelsbeleid/hrm *  
Anders (*)  

Strategie en beleid   
Ontwikkelen en formuleren strategie (*)  
Ontwikkelen beleid en doelstellingen * * 
Schrijven jaarplannen   
Juridische aspecten * * 
Organisatie gezondheidszorg * * 
Anders (*) * 

Leiderschap   
Motiveren medewerkers   
Genereren van middelen   
Omgaan werkdruk stresshantering   
Timemanagement   
Schriftelijke communicatie * * 
Verbale communicatie * * 
Presenteren  * 
Onderhandelen   
Conflicthantering   
Vergaderen/besluitvorming *  
Zelfmanagement   
Projectmanagement   
Anders * (*) 
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Vervolg tabel 3.1 
 
 Utrecht Groningen 
Management van middelen   
Strategische planning   
Patiëntenlogistiek   
Capaciteitsmanagement  (*) 
Financiële verslaglegging (*)  
Kostprijsbeoordeling (*)  
Logistiek en informatievoorziening   
Financiering en logistiek *  
Samenwerking (professionals, ketenpartners) * * 
Contacten met leveranciers (*)  
Contacten met zorgverzekeraars * * 
Anders *  
 
* Informatie uit de studiegids. 
(*) Aanvullende informatie Utrecht uit het blokboek “Beroepspraktijk” waarin drie onderwijsweken m.b.t. 

apotheekmanagement worden beschreven en de apotheekgame. Aanvullende informatie Groningen uit het 
blokboek Apotheek management stage. 

 
 
Het managementonderwijs in Utrecht en Groningen beslaat deels dezelfde onderwerpen. 
Dit betreft de onderwerpen ‘management van processen’, ‘strategie en beleid’ en ‘leider-
schap’. In Groningen is er geen aandacht voor onderwerpen gerelateerd aan ‘management 
van medewerkers’. In Utrecht worden er op het gebied van ‘management van middelen’ 
ook meer onderwerpen behandeld dan in Groningen. Opgemerkt moet worden dat een 
deel van de informatie uit Utrecht afkomstig is uit een zeer gedetailleerd blokboek. 
Mogelijk komen de betreffende onderwerpen in Groningen daarom wel aan de orde, maar 
staan deze niet vermeld in de beschikbare documenten. 
 
 

3.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
Na beide opleidingen is een pas afgestudeerde apotheker wettelijk in staat een eigen prak-
tijk te beginnen. Er wordt geen onderwijs gegeven om te leren hoe een nieuwe apotheek 
kan worden opgezet. Na de opleiding tot apotheker volgt eerst een registratieperiode van 
twee jaar. Voor deze registratieperiode moet een pas afgestudeerde voldoende bagage 
hebben; het is niet de bedoeling direct een eigen praktijk te beginnen, hoewel het wette-
lijk gezien wel zou mogen. Aspecten als leidinggeven en leiderschap komen tijdens de 
opleiding niet aan de orde, dit moet men al doende leren. 
 
In Groningen is het managementonderwijs gericht op het werken in de openbare 
apotheek. Alle studenten krijgen dezelfde basisvakken, ze worden allen opgeleid tot 
apotheker. Ook in Utrecht geldt dat studenten van beide uitstroomvarianten (patiënt-
profiel en geneesmiddelprofiel) het ongedeelde apothekersdiploma moeten hebben, 
waarvoor men het vak beroepspraktijk nodig heeft. 
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3.3 De rol van de stages 
 
Stages spelen in beide opleidingen een grote rol bij het aanleren van managementvaardig-
heden. In Groningen is de stage in het vierde jaar expliciet gericht op management-
vaardigheden. Deze stage duurt 5 weken en elke week staat in het teken van een specifiek 
managementthema. Ook tijdens de stages in het zesde jaar komen managementvaardig-
heden aan bod. Deze stages duren in totaal 6 maanden en worden onderbroken door 
terugkomdagen. Het is de bedoeling dat de apotheker aspecten als “de balie”en “de 
administratie” tijdens de stage aan bod laat komen. Het formuleren van management-
opdrachten is de taak van de apothekers waar de stages gelopen worden. 
 
Vanuit de opleiding in Utrecht wordt geprobeerd om de studenten tijdens de stages op-
drachten te geven die betrekking hebben op management (kijk eens naar de logistiek, het 
automatiseringssysteem, hoe gedraagt de apotheker zich, hoe worden de assistenten 
begeleid, is er werkoverleg). Deze leerdoelen staan in de blokboeken. Het hangt echter 
van de stageapotheek af of er ook ruimte is voor extra opdrachten. Het gebeurt vaak dat 
studenten op het stageadres ingezet worden als extra kracht, waardoor er weinig ruimte is 
voor opdrachten op het gebied van management. Als studenten het apotheekspel al heb-
ben gedaan is het goed merkbaar dat zij al veel inzicht hebben in het management van een 
apotheek; ze kunnen daar kritische vragen over stellen. Ook zijn zij beter in staat om pro-
blemen op te lossen. Tijdens de stages is er een af en toe een terugkomdag om de stages 
theoretisch te ondersteunen.  
 
 

3.4 Docenten  
 
In zowel Utrecht als Groningen wordt een (groot) deel van het managementonderwijs 
gegeven door economen. Daarnaast wordt in Groningen het managementonderwijs op de 
terugkomdagen tijdens de stages verzorgd door apothekers (hoogleraren); wordt het 
onderwijs op het gebied van de registratie van geneesmiddelen, kwaliteitssystemen en 
kwaliteitsborging gegeven door externen uit de industrie en wordt onderwijs over wet-
geving door de inspectie verzorgd, voor een groot deel zijn dit ook apothekers. 
 
 

3.5 Landelijke eindtermen  
 
Enkele jaren geleden is een nieuw curriculum ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe 
eindtermen (opgesteld door de opleiding in Utrecht). Deze worden beschouwd als lande-
lijke eindtermen en worden ook door de opleiding in Groningen gevolgd. Het apothekers-
diploma is een Europees erkend diploma, de eindtermen zijn dus ook aangepast aan de 
Europese eisen. Omdat de eindtermen voor managementvaardigheden vrij algemeen zijn, 
heeft de opleiding in Utrecht de leerdoelen veel specifieker geformuleerd. 
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3.6 Veranderingen in het managementonderwijs 
 
De hoeveelheid managementonderwijs in Groningen is behoorlijk toegenomen. Daardoor 
blijft er minder tijd over voor andere zaken en worden grote blokken ingekort. Om er 
voor te zorgen dat alle studenten goed opgeleid worden krijgen studenten die de kant 
opgaan van “bereiding” een profiel met minder aandacht voor zorgaspecten, terwijl 
studenten die de “zorg” kant opgaan een profiel krijgen dat daar specifiek op is gericht en 
minder op bereiding. De belangrijkste drijfveer voor de toegenomen aandacht voor 
managementonderwijs in de opleiding in Groningen is het verbeteren van de communi-
catie tussen apotheker, arts en patiënt om het gebruik van geneesmiddelen te optimali-
seren. De apotheekgame is een daar een goed voorbeeld van.  
 
Ook voor de opleiding in Utrecht geldt dat de hoeveelheid managementonderwijs is toe-
genomen. Aanvankelijk was er vooral aandacht voor het runnen van een apotheek. In de 
afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht gekomen voor strategische keuzes die 
apothekers moeten maken, bijvoorbeeld het al dan niet zelf bereiden van medicijnen, 
maatschapvorming en het zelf vaststellen van de openingstijden van de apotheek. Ook in 
contracten met zorgverzekeraars moeten keuzes worden gemaakt. Dit heeft een ver-
andering in het onderwijs noodzakelijk gemaakt. Een belangrijke impuls voor versterking 
van het managementonderwijs kwam door de totale vernieuwing van het curriculum. 
Daarbij is er meer ruimte gekomen voor dit onderwijs. Zo is bijvoorbeeld de in 
Groningen ontwikkelde apotheekgame begin 2004 in Utrecht ingevoerd, en is er een 
integratie gemaakt van het managementonderwijs, de apotheekgame en de stages.  
 
 

3.7 Toekomstige veranderingen  
 
In Groningen wordt verwacht dat de samenwerking met de geneeskunde opleiding zal 
worden uitgebreid. Daarnaast zullen apothekers zich in de toekomst steeds meer richten 
op de zorg voor de patiënt en op samenwerking met de huisarts. Het is belangrijk dat de 
communicatie tussen apotheker, arts en patiënt verbetert voor een optimale geneesmid-
delenvoorziening. Bij de opleiding in Utrecht worden er, gezien de recente aanpassingen 
in het curriculum, de komende tijd geen veranderingen verwacht.  
 
 

3.8 Behoefte aan managementvaardigheden 9 
 
Rol van de opleiding 
De opleiding tot apotheker moet een basale managementopleiding bieden. Een klein deel 
zou verplicht moeten worden, maar verder zou het managementonderwijs facultatief ge-
geven kunnen worden. Daar zouden dan ook trainingen in concrete vaardigheden bij 
mogen horen. Veel apothekers hebben geen behoefte aan managementvaardigheden, dit 
biedt daarom de kans tot differentiatie. De vaardigheden moeten het niveau hebben wat 
nodig is voor beherend apotheker. De leden van de focusgroep zouden het gewaardeerd 
                                                      
9 Het focusgroep gesprek is gehouden met twee personen, beiden beherend apotheker. Zij hebben de opleiding gevolgd in 

Utrecht, deze vier jaar geleden afgerond, de registratiefase twee jaar geleden. 
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hebben als er de mogelijkheid was geweest om een half jaar een verdieping te volgen in 
bedrijfskunde. Stages kunnen een rol spelen bij het aanleren van vaardigheden op 
managementgebied, maar dat is wel erg afhankelijk van het stageadres waar men terecht-
komt.  
 
Leiderschap 
Het aanleren van vaardigheden op het gebied van leiderschap gebeurt vooral in de prak-
tijk, na afronding van de opleiding. Aan geen van de genoemde onderwerpen is behoefte 
om deze tijdens de opleiding te leren, behalve het motiverend communiceren, gespreks-
technieken. Dit hoeft echter niet uitgebreid aan de orde te komen tijdens de opleiding, 
tijdens de registratiefase wordt dit ook behandeld en het onderwerp valt dan direct op zijn 
plek. 
 
Strategie en beleid 
De behoefte aan vaardigheden op dit terrein is groot, de opleiding zou er op facultatieve 
grondslag aandacht aan moeten besteden. Tijdens de studie ligt de nadruk op genees-
middelen en op het inhoudelijke contact met huisartsen. Om een apotheek goed te laten 
lopen, service te bieden, aan PR te doen en behoefte- en tevredenheidsonderzoek uit te 
voeren is echter ook bedrijfskundige kennis nodig. Als een apotheker meer wil dan alleen 
de geneesmiddelenverkoop, bijvoorbeeld ook de verkoop van drogisterijartikelen, dan 
heeft hij daar te weinig achtergrond voor. Evenmin is er voldoende kennis om in te schat-
ten of investeringen rendabel zullen zijn. “Een apotheek is een miljoenenbedrijf, dus dan 
moet je wel wat achtergrond hebben wil je dat kunnen leiden.” Ook voor wetgeving zou 
er meer aandacht mogen komen, bijvoorbeeld voor personeelsrecht. Het zou goed zijn als 
dat werd verweven in de opleiding, en niet alleen geconcentreerd in één week.  
 
Management van medewerkers 
Een belangrijk deel van deze vaardigheden is terug te voeren op (motiverend, tactisch) 
communiceren. Dit is ook relevant bij het geven van feedback, personeelswerving, be-
oordelingsgesprekken en ziekteverzuimbeleid. Bij sollicitatie- en ontslaggesprekken 
komen communicatieve vaardigheden ook om de hoek kijken. Tijdens de opleiding moet 
de aandacht hiervoor vooral concreet zijn om de aandacht van studenten vast te kunnen 
houden.10 Daarnaast kan een deel van de vaardigheden in de praktijk worden geleerd, 
zoals loopbaan-, arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid.11

 

                                                      
10 Overigens geven de leden van de focusgroep aan dat er tijdens de opleiding wel aandacht was voor communicatie met 

patiënten, maar niet voor communicatie met assistenten. 
11 Een van de focusgroepleden vat het als volgt samen: “Ik zie het meer als algemeen beleid van de 

apotheek. Mensen moeten het naar hun zin hebben en je moet zien dat de logistiek zo is dat ze ook goed 
presteren, maar in de apotheek doet iedereen in principe ongeveer hetzelfde. Een assistente is een 
assistente. Ik denk niet dat daar zo heel veel achter zit bij ons. Je moet vooral zorgen dat ze het leuk 
blijven vinden en dat ze doorwerken.” Vraag van de gespreksleider: “Maar hoe zorg je daar dan voor?” 
“Dat is een heel goed punt. Communicatie.” 
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Management van middelen 
Opnieuw wordt opgemerkt dat men zicht wil hebben op de mogelijke gevolgen van een 
investering of verandering. Wat is het effect daarvan op de financiële stromen en op de 
uiteindelijke winst. Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? Er is in dit kader behoefte aan 
bedrijfskundige vaardigheden. Facultatief zou er ook aandacht mogen zijn voor kostprijs-
beoordeling, hoe worden in- en verkoopprijzen bepaald, welk ‘spel’ spelen de fabrikan-
ten, welke mogelijkheden en vrijheden hebben zorgverzekeraars (voor apothekers die 
zich willen richten op de patiëntenzorg is dit minder interessant). 
 
Management van processen 
Tijdens de opleiding zou er meer aandacht kunnen zijn voor ICT: hoe zit het apotheek-
netwerk in elkaar, hoe verloopt de communicatie met het systeem van de huisartsen? 
Anderzijds kunnen dergelijke zaken ook uitbesteed worden (aan een extern bureau), dan 
is deze kennis niet nodig. Ook over kwaliteitsaspecten verschillen de meningen. Op basis 
van enige theoretische kennis over certificering kunnen degenen die dat willen de be-
nodigde kennis zelf in de praktijk vergaren. Anderen vinden het misschien wel handig om 
te weten hoe een kwaliteitshandboek op een simpele manier opgezet kan worden.  
 
 

3.9 Conclusies 
 
De hoeveelheid managementonderwijs in Groningen en Utrecht is de laatste jaren toe-
genomen. Utrecht geeft aan dat studenten nu beter worden voorbereid op het maken van 
strategische keuzes; in Groningen kan gekozen worden tussen een profiel dat meer 
gericht is op bereiding of een profiel dat meer gericht is op de zorg. In beide opleidingen 
volgen studenten verplicht de apotheekgame waarin het dagelijks reilen en zeilen in een 
apotheek wordt gesimuleerd.  
Communicatie, wetgeving en inzicht in de effecten van (veranderingen in) het beleid op 
de (financiële) uitkomsten van de organisatie staan centraal in de behoeften van jonge 
apothekers. De leden van de focusgroep vinden dat hun opleiding hen hier onvoldoende 
op heeft voorbereid. Zij hebben in hun opleiding geen ervaring opgedaan door middel van 
de apotheekgame; mogelijk komt deze nieuwe ontwikkeling tegemoet aan de behoefte 
van startende apothekers. Voor de opleidingen is het belangrijk om na te gaan of het 
nieuwe curriculum tegemoet komt aan deze behoeften. Met name op het gebied van 
communicatie (met anderen dan patiënten, bijvoorbeeld assistenten) lijken er nog ver-
beteringen mogelijk. 
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4 Resultaten opleiding voor dierenarts  
 
 
 
De opleiding tot dierenarts kan alleen aan de Universiteit Utrecht worden gevolgd. De 
opleiding beslaat 6 jaar, een propedeuse, drie doctoraaljaren en de functiegerichte be-
roepsfase die bestaat uit een onderzoeksstage en co-schappen. De inventarisatie van het 
managementonderwijs beslaat alle fasen. De informatie in paragraaf 4.1 is deels ontleend 
aan de interviews (tekst) en deels aan de schriftelijke inventarisatie (tabel 4.1 en tabel in 
bijlage 5). De informatie uit de paragrafen 4.2 tot en met 4.7 heeft betrekking op de 
interviews.  
 
 

4.1 Managementonderwijs in de opleiding tot dierenarts 
 
Elementen managementonderwijs 
De studie beslaat zes jaar. In het eerste jaar lopen studenten een oriënterende stage van 
een week in een praktijk waarin ze laten mogelijk zelf terecht zullen komen. Ook krijgen 
ze werkcolleges die als doel hebben om de blik op het vak diergeneeskunde te verbreden. 
In deze colleges worden praktijkvoorbeelden op managementgebied besproken. In het 
tweede jaar volgen studenten het vak “Management en Beroepsoriëntatie” dat twee 
weken duurt. In groepen van 10 krijgen ze de opdracht om een praktijk te vormen 
(technisch en organisatorisch). Qua niveau is dit vak echter niet vergelijkbaar met de 
apotheekgame van farmacie. In het derde en vierde jaar volgen studenten drie keer een 
week stage in een dierenartsenpraktijk of bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). 
Studenten krijgen dan een opdracht mee, bijvoorbeeld om te kijken naar de communi-
catie, waar de wringpunten in de organisatie zitten, hoe er wordt gewerkt aan kwaliteits-
borging, wat kwaliteitsborging is en wat de eigen mening van de student daarover is. In 
het vierde jaar kan er een keuzevak “Management” worden gevolgd.  
 
In het vijfde en zesde jaar zijn studenten co-assistent. In het vijfde jaar wordt er een 
volledige week onderwijs in praktijkvoering in kleine groepen van acht personen ge-
geven. Dit is modulair onderwijs dat gegeven wordt door externe docenten. In het zesde 
jaar kunnen co-assistenten het studiepad “Bestuur en Beleid” gaan volgen. Ten tijde van 
dit onderzoek was de uitwerking daarvan nog niet gereed. Gedurende de andere studie-
paden bezoeken co-assistenten een aantal twee- en driedaagse managementsymposia en 
cursussen. Deze cursussen worden door externe docenten gegeven en gaan over manage-
ment, marketing, communicatie. Het volgen van deze cursussen is verplicht. Gedurende 
de 6 opleidingsjaren wordt er 8 ½ week besteed aan gestructureerd onderwijs in manage-
ment. 
 
Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
In tabel 4.1 zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding diergeneeskunde 
ingedeeld volgens de organisatievelden van het INK-model. In bijlage 5 staat beschreven 
welke stappen zijn gezet om van modules, blokken en vakken tot deze indeling te komen.  
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Tabel 4.1: Indeling van onderwerpen volgens het INK-model 
 
 Utrecht 
Management van processen   
Formaliseren van processen * 
Kwaliteit organisatie * 
ICT * 
Zelfstandig vestigen * 
Management, communicatie en informatie  
Klachtenbehandeling  
Anders * 

Management van medewerkers  
Bijsturen medewerkers/coachen * 
Feedback geven  
Personeelswerving en selectie (*) 
Op peil houden vaardigheden medewerkers  
Loopbaanmanagement (*) 
Beoordelings/functioneringsgesprekken * 
Ziekteverzuimbeleid  
Sollicitatie/ontslaggesprekken  
Arbeidsomstandighedenbeleid (*) 
Functioneringsgesprekken  
Personeelsbeleid/hrm (*) 
Anders * 

Strategie en beleid  
Ontwikkelen en formuleren strategie  
Ontwikkelen beleid en doelstellingen * 
Schrijven jaarplannen  
Juridische aspecten * 
Organisatie gezondheidszorg * 
Anders * 

Leiderschap  
Motiveren medewerkers  
Genereren van middelen  
Omgaan werkdruk stresshantering  
Timemanagement  
Schriftelijke communicatie * 
Verbale communicatie * 
Presenteren  
Onderhandelen  
Conflicthantering (*) 
Vergaderen/besluitvorming * 
Zelfmanagement  
Projectmanagement (*) 
Anders (*) 
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Vervolg tabel 4.1 
 
 Utrecht
Management van middelen 
Strategische planning 
Patiëntenlogistiek 
Capaciteitsmanagement 
Financiële verslaglegging *
Kostprijsbeoordeling *
Logistiek en informatievoorziening 
Financiering en logistiek (*)
Samenwerking (professionals, ketenpartners) 
Contacten met leveranciers 
Contacten met zorgverzekeraars 
Anders *
 
* Informatie uit de studiegids. 
(*) Aanvullende informatie uit de notitie “Managementonderwijs op de FD”. “In deze nota staat omschreven 

wat het managementonderwijs onder ideale omstandigheden in zou moeten houden. De inhoud van de 
nota is inmiddels voor een groot deel geïmplementeerd en wordt ook geëvalueerd.” (Bron: interview). 

 
 
Alle organisatievelden van het INK-model komen aan bod in het managementonderwijs. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat de onderwerpen die in de notitie besproken worden 
mogelijk niet allemaal geïmplementeerd zijn of worden.  
 
 

4.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
Het doel van het managementonderwijs is weet hebben van management en de eigen 
grenzen (daardoor) goed leren kennen. Het uiteindelijke doel is het goed functioneren van 
dierenartsen in een organisatie, een snelle adaptatie aan een nieuwe werkomgeving of 
snel veranderende werkomstandigheden en het mede daardoor beter in staat zijn om 
nieuwe werkterreinen te ontwikkelen. Onderwijsonderdelen worden zover uitgediept dat 
de aanstaande dierenarts met behoud van algemeen overzicht toch zodanig vertrouwd 
raakt met het onderwerp dat bij latere confrontatie deze leerervaring snelle en doelmatige 
inwerking en gebruik mogelijk maakt. 
 
 

4.3 De rol van de stages 
 
Tijdens de opleiding is er ook tijdens de stages aandacht voor het aanleren van manage-
mentvaardigheden. Gedurende het derde en vierde jaar wordt drie keer een week stage 
gelopen. Tijdens deze stages krijgen studenten voor het eerst opdrachten mee op het 
terrein van management. Daardoor kunnen zij zien hoe dat wat zij aan theorie hebben 
geleerd in de praktijk functioneert. De stage in het eerste jaar is oriënterend van aard.  
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4.4 Docenten 
 
Het managementonderwijs wordt in de eerste plaats door dierenartsen gegeven die ofwel 
werkzaam zijn aan de Faculteit (intern) of van buiten komen (extern). Het is belangrijk 
dat deze docenten als rolmodel kunnen dienen. Er wordt daarnaast ook gedoceerd door 
medewerkers van de Faculteit die geen diergeneeskundige achtergrond hebben, zoals 
medewerkers van de afdeling Personeel & Organisatie van de Faculteit.  
 
 

4.5 Landelijke eindtermen 
 
Omdat er maar één Faculteit der Diergeneeskunde is in Nederland is er niet echt sprake 
van landelijke eindtermen om er voor te zorgen dat alle studenten van verschillende facul-
teiten hetzelfde eindniveau behalen. Er zijn wel eindtermen, geformuleerd door een com-
missie, die waarschijnlijk gaan dienen voor Europese vergelijking. Op het gebied van 
management zijn er alleen algemene formuleringen; deze zullen nog verder uitgewerkt 
moeten worden. 
 
 

4.6 Veranderingen in het managementonderwijs 
 
De hoeveelheid managementonderwijs is de laatste jaren toegenomen. In het nieuwe 
curriculum (2001) is meer aandacht voor management, marketing en praktijkvoering ge-
komen. Deze onderwerpen waren voor die tijd alleen als modules in de nascholing op-
genomen. Vanaf 2006 is er in het 6e jaar bovendien de mogelijkheid om het studiepad 
‘Bestuur en Beleid’ te volgen. Er is daardoor in elk studiejaar aandacht voor management 
in tegenstelling tot alleen in het 4e jaar. 
 
Aanleiding voor deze veranderingen zijn de algehele curriculumherziening van de oplei-
ding en de uitkomsten van een enquête die door de KNMvD (Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde) in 1999 is gehouden. In deze enquête werd o.a. 
gevraagd wat men had gemist in de opleiding. Management en marketing waren de 
belangrijkste uitkomsten. 
 
 

4.7 Toekomstige veranderingen 
 
Er zijn geen grote veranderingen meer opkomst. De nota over het managementonderwijs 
is vrijwel voltooid, de invulling van het managementonderwijs in het curriculum 2001 
staat grotendeels vast. Als de invulling van het studiepad “Bestuur en Beleid” gereed is 
zal dit onderdeel in 2006 van start gaan. 
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4.8 Behoefte aan managementvaardigheden 12 
 
Rol van de opleiding 
De focusgroepleden vinden dat de opleiding op managementgebied een basis mee moet 
geven. Veel dierenartsen komen uiteindelijk in een maatschap terecht, dan is het belang-
rijk om meer te weten over pensioenen, loonkosten, prijsmarketing en dergelijke. Ook het 
voeren van een functioneringsgesprek, het aansturen van assistentes, personeelsmanage-
ment zouden aan de orde moeten komen. Nu komen zaken soms eerst tot een conflict, 
terwijl dat niet zou hoeven als men goed opgeleid zou zijn in deze zaken. De basisoplei-
ding op managementgebied zou verplicht moeten zijn, mensen die zich willen verdiepen 
in bepaalde onderwerpen zoals zelfstandig vestigen, zouden de mogelijkheid moeten 
krijgen om dit via keuzevakken te doen. Er wordt geen grote rol gezien voor stages bij de 
opleiding voor vaardigheden op managementgebied. De managementkwaliteiten van de 
dierenartsen kunnen verschillen per stageadres, wat mogelijk een eenzijdig beeld op-
levert. 
 
Leiderschap 
Het aansturen van assistenten is een belangrijke vaardigheid waar behoefte aan is. “Je 
positie moet helder zijn, je moet weten waar je staat en dat goed uit kunnen dragen.” Ook 
communicatieve vaardigheden zijn in dit opzicht nodig. Andere belangrijke vaardigheden 
op het gebied van leiderschap waar gelijk na het afronden van de opleiding behoefte aan 
is zijn conflicthantering, zelfmanagement, omgaan met leiderschap en onderhandelen, dit 
laatste als leider èn als niet-leider. Het eerste bijvoorbeeld met assistenten over werk-
tijden, het tweede over je eigen pensioenregeling.  
 
Strategie en Beleid 
Vaardigheden op het gebied van strategie en beleid gaan echt pas spelen als men een 
eigen praktijk opstart of maat wordt. De opleiding zou hier in beperkte mate wel aandacht 
aan mogen besteden. Het is vooral handig om iets te weten van de juridische aspecten, de 
rechten en plichten die werkgever en werknemer hebben. Anderzijds moet men ook eerst 
feeling krijgen met management voor men zich er echt mee kan gaan bemoeien. 
 
Management van medewerkers 
Aan vaardigheden op het gebied van management van medewerkers bestaat de meeste 
behoefte in vergelijking van de andere managementgebieden. Vooral de communicatieve 
vaardigheden zijn belangrijk: personeel aansturen, feedback geven en ontvangen, sollici-
tatiegesprekken afnemen en zelf voeren, ontslaggesprekken. Ook personeelsbeleid is 
belangrijk, maar wordt meer als facultatief onderwerp gezien. 
 
Management van middelen 
Dergelijke onderwerpen zouden aan de orde kunnen komen in aparte cursussen, vooral 
zaken als financiering en logistiek. Als dierenarts in loondienst of als waarnemer krijg je 
nauwelijks met deze onderwerpen te maken. Hoogstens zou enige aandacht voor kost-

                                                      
12 Het focusgroep gesprek is gehouden met twee dierenartsen, beiden in loondienst. Eén van het stond op het punt om zich 

zelfstandig te vestigen. 
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prijsberekening nuttig zijn. Als de opleiding hier aandacht aan zou moeten besteden zou 
dat te veel worden gezien de aandacht die ook nodig is voor andere onderwerpen. 
 
Management van processen 
Dierenartsen gaan steeds meer procesmatig en protocollair werken, dit geldt zeker voor 
de groepspraktijken. In sommige praktijken kent men bijvoorbeeld een inentingsspreek-
uur voor konijnen, analoog aan de griepvaccinatie in huisartspraktijken. Hoewel de 
focusgroepleden nog weinig met klachten te maken hebben gehad vindt men wel dat het 
belangrijk is om daar ook iets van te weten. Dit zou volgens een van de leden echter ook 
later aan de orde kunnen komen, bovendien moet het omgaan met klachten ook in de 
praktijk worden geleerd omdat elk geval op zichzelf staat. Door meer te weten over 
communicatie kunnen klachten wel worden voorkomen. Kwaliteitsbeleid speelt niet echt 
in de beroepsgroep van dierenartsen, ICT kan als facultatief onderwerp aan de orde 
komen. Ook het zelfstandig vestigen is geen onderwerp dat in het reguliere onderwijs aan 
de orde moet komen, er zijn maar weinig mensen die dit uiteindelijk doen. 
 
 

4.9 Conclusies 
 
De hoeveelheid managementonderwijs is de laatste jaren toegenomen van één naar 
meerdere weken. Daarbij is er meer aandacht voor management, marketing en praktijk-
voering gekomen. Hierdoor is de aandacht voor vaardigheden goed gespreid over het 
INK-managementmodel. De opleiding geeft hier op managementgebied een basis mee, 
hetgeen ook de wens is van de focusgroepleden.  
De uitkomsten van het focusgroepgesprek laten verder zien dat er na het afronden van de 
opleiding een grote behoefte is aan communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden 
zijn van belang bij het aansturen van assistenten, het innemen van een stevige positie ten 
opzichte van een werkgever en in de omgang met cliënten. In het curriculum komen deze 
onderwerpen aan de orde, alhoewel van een deel ten tijde van het onderzoek nog niet 
zeker was of deze ook daadwerkelijk zouden worden geïmplementeerd. Wel kan gecon-
stateerd worden dat er geen apart vak is dat gericht is op het aanleren van communica-
tieve vaardigheden. Nader onderzoek zou uit moeten wijzen of de recente curriculum-
veranderingen voldoende zijn om aan de wensen van de pas afgestudeerde dierenartsen 
tegemoet te komen. 
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5 Resultaten opleidingen voor fysiotherapeut  
 
 
 
De voltijds opleiding tot fysiotherapeut kan aan elf instellingen worden gevolgd. Hiervan 
zijn er vijf betrokken bij dit onderzoek, namelijk de Hogescholen in Utrecht, Rotterdam, 
Arnhem/Nijmegen en Enschedé en de particuliere opleiding Thim van der Laan in 
Nieuwegein. De opleiding duurt 4 jaar en is verdeeld in een propedeusejaar en een 
hoofdfase. 
De inventarisatie van het managementonderwijs beslaat alle fasen. De informatie in 
paragraaf 5.1 en in de tabellen in bijlage 5 is ontleend aan de schriftelijke inventarisatie 
aangevuld met de interviews. De informatie uit de paragrafen 5.2 tot en met 5.7 heeft 
uitsluitend betrekking op de interviews.  
 
 

5.1 Managementonderwijs in de opleiding tot fysiotherapeut 
 
Elementen managementonderwijs Enschedé 
Het onderwijs gedurende de vierjarige opleiding is verdeeld over zestien kwartielen. Het 
managementonderwijs is gekoppeld aan het taakgebied “Beheer”, dat al in het eerste 
kwartiel aan de orde komt. Studenten maken dan bijvoorbeeld kennis met de settingen 
waarin fysiotherapeuten werkzaam kunnen zijn en met regels en regelingen in de fysio-
therapiepraktijk. Tijdens de twee weken durende stage in het derde en vierde kwartiel is 
er aandacht voor de beheersaspecten van de stagepraktijken wordt er een knelpunten-
analyse gemaakt. In het negende en tiende kwartiel ligt het zwaartepunt van de aandacht 
voor beheer in het onderwijs. Dan komen onder andere kwaliteitszorg en wetgeving aan 
de orde, administratie, verzekeringen, financiering en het ondernemingsplan. Tijdens de 
39 weken durende stages aan het einde van de opleiding worden er opdrachten gemaakt 
op het gebied van enkele beheersaspecten zoals het jaarverslag, de begroting en het bud-
get.  
Samenwerking met andere (para)medici kent zowel inhoudelijke facetten als organisatori-
sche en communicatieve aspecten. Voor al deze aspecten is er door de jaren heen even-
eens in wisselende mate aandacht. 
Het managementonderwijs dat in Enschede wordt gegeven is nu nog alleen bedoeld voor 
fysiotherapeuten. Vanaf 2006 zal het onderwijs ook aan andere opleidingen gegeven 
worden.  
 
Elementen managementonderwijs Arnhem/Nijmegen 
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is bezig met de invoering van een nieuw 
curriculum. De informatie over het eerste jaar heeft daar al betrekking op. Er is in het 
nieuwe curriculum meer aandacht voor management, omdat daar in het nieuwe beroeps-
profiel ook meer aandacht voor is.  
Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van onderwijseenheden waarin gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van competenties om relevante beroepstaken uit te voeren. 
Competenties waar in het eerste jaar al aan wordt gewerkt - en die in dit kader relevant 
zijn - zijn kwaliteitszorg, managen van het secundaire proces, samenwerken en onder-

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 35 



nemen. Ook in het tweede jaar is er aandacht voor onderwerpen als ethiek, ICT en com-
municatieve vaardigheden. In het derde jaar staat de stage centraal, in het vierde jaar de 
FIO-periode (fysiotherapeut in opleiding). Deze periode is er op gericht om te bereiken 
dat de student aan het einde ervan alle competenties van het opleidingsprofiel zelfstandig 
uit kan voeren. In dit jaar voert de student onder andere een project ‘Kwaliteitszorg’ uit.  
 
Elementen managementonderwijs Utrecht 
Het curriculum van de opleiding fysiotherapie in Utrecht gaat uit van patiëntcategorieën 
en niet van vakgebieden als anatomie en psychologie. Veel managementonderwijs is 
daardoor verweven in andere vakken. In het eerste jaar wordt een theoretische onder-
bouwing gegeven over praktijkvoering. In het tweede, derde en vierde jaar worden 
opdrachten over dit onderwerp uitgevoerd. In het derde jaar wordt bijvoorbeeld een 
ondernemersplan geschreven. De studiebelasting van dit blok is 10 punten ofwel 280 
uren. In het 2 jaar is er aandacht voor communicatieve vaardigheden en worden er col-
leges gegeven over wetgeving; tijdens het 3e jaar wordt een kwaliteitscursus gegeven. 
Ook tijdens de stages komen managementvaardigheden aan de orde. Stageopdrachten 
hebben onder andere betrekking op administratie, communicatie, kwaliteitszorg en multi-
disciplinair handelen.  
Vanaf het studiejaar 2004/2005 is het mogelijk voor studenten om zich te specialiseren op 
het gebied van praktijkvoering (profileringsonderwijs). Dit gebeurt in samenwerking met 
de faculteit Economie en Management. Het betreft een module van 6 maanden (verspreid 
over de hoofdfase van de opleiding) waarbij gezondheidswerkers een verdieping krijgen 
in het voeren van een eigen praktijk. Dit vak kent een studiebelasting van 30 punten (5 in 
het tweede jaar, 10 in het derde jaar en 15 in het vierde jaar). 
 
Elementen managementonderwijs Nieuwegein  
Op 2 momenten in de opleiding komt management expliciet aan de orde: tijdens een blok 
in het 2e jaar en tijdens een ‘minor’ in de klinische fase van de opleiding tijdens het derde 
en vierde studiejaar. Een minor is een keuzerichting waarin een specifiek gedeelte van het 
werkveld verder verkend kan worden. Veel managementonderwijs is geïntegreerd in 
andere blokken, zoals wet- en regelgeving en sociaalcommunicatieve vaardigheden. Dit 
betreft ongeveer 70% van al het onderwijs op managementgebied.13

 
Elementen managementonderwijs Rotterdam  
Met ingang van het 2006/2007 wordt er in het tweede leerjaar een nieuwe module 
“Ondernemen en Beheer” ingevoerd waarin aandacht wordt gegeven aan uiteenlopende 
onderwerpen als marktwerking, positiebepaling en het opstellen van een bedrijfsplan. 
Daarnaast bestaat het managementonderwijs uit een blok in het eerste jaar waarin samen-
werken centraal staat. Bepaalde managementaspecten, zoals wet- en regelgeving, komen 
tijdens de stages aan de orde. Kwaliteitszorg en communicatieve vaardigheden zijn door 
de gehele opleiding verweven. Andere onderwerpen die niet direct tot het management-
onderwijs gerekend worden komen in het vierde jaar aan de orde, zoals ethiek en de 
regulering van de gezondheidszorg.  

                                                      
13 Van Thim van der Laan is geen informatie over de inhoud van het onderwijs verkregen. Deze opleiding is daarom niet 

in tabel 5.1 opgenomen. 
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In het oude curriculum (ook nog 2005/2006) was er in de integrale leerlijn ‘Beroeps-
producten’ aandacht voor de rol van manager.  
 
Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
In tabel 5.1 zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleidingen voor fysio-
therapeut ingedeeld volgens de organisatievelden van het INK-model. In bijlage 5 staat 
beschreven welke stappen zijn gezet om van modules, blokken en vakken tot deze in-
deling te komen.  
 
 
Tabel 5.1: Indeling van onderwerpen volgens het INK-model 
 

Arnhem/Nijmegen Enschede Rotterdam Utrecht 
Management van processen      
Formaliseren van processen * * (*) * 
Kwaliteit organisatie * * * * 
ICT *  * * 
Zelfstandig vestigen    (*) 
Management, communicatie en informatie * *   
Klachtenbehandeling     
Anders * * * * 

Management van medewerkers     
Bijsturen medewerkers/coachen     
Feedback geven     
Personeelswerving en selectie     
Op peil houden vaardigheden medewerkers  *   
Loopbaanmanagement     
Beoordelings/functioneringsgesprekken     
Ziekteverzuimbeleid     
Sollicitatie/ontslaggesprekken     
Arbeidsomstandighedenbeleid  *  * 
Functioneringsgesprekken     
Personeelsbeleid/hrm (*) * (*)  
Anders     

Strategie en beleid     
Ontwikkelen en formuleren strategie *  *  
Ontwikkelen beleid en doelstellingen * * * (*) 
Schrijven jaarplannen *  (*)  
Juridische aspecten  * * (*) 
Organisatie gezondheidszorg (*) * * * 
Anders * * * * 

Leiderschap     
Motiveren medewerkers (*)    
Genereren van middelen     
Omgaan werkdruk stresshantering     
Timemanagement *  (*)  
Schriftelijke communicatie * * * * 
Verbale communicatie * * * * 
Presenteren (*)   (*) 
Onderhandelen     
Conflicthantering     
Vergaderen/besluitvorming (*)    
Zelfmanagement (*)    
Projectmanagement     
Anders (*)    
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Vervolg tabel 5.1 
 

Arnhem/Nijmegen Enschede Rotterdam Utrecht 
Management van middelen  
Strategische planning    (*) 
Patiëntenlogistiek  *   
Capaciteitsmanagement   (*)  
Financiële verslaglegging  *   
Kostprijsbeoordeling    (*) 
Logistiek en informatievoorziening   (*)  
Financiering en logistiek (*) * (*)  
Samenwerking (professionals, ketenpartners) * * * * 
Contacten met leveranciers     
Contacten met zorgverzekeraars  *   
Anders * * (*) (*) 
 
* Informatie uit de studiegids, curriculumoverzicht. 
(*) Voor Arnhem-Nijmegen en Utrecht betreft dit informatie afkomstig uit moduleboeken en andere speci-

fieke documenten over de inhoud van het onderwijs. Voor Rotterdam betreft dit de verwijzingen naar het 
competentieprofiel. 

 
 
Het managementonderwijs voor fysiotherapeuten richt zich vooral op management van 
processen en strategie en beleid. Aspecten van leiderschapshap komen voornamelijk aan 
de orde in het communicatieonderwijs. In de aanvullende informatie van Arnhem/Nijme-
gen worden ook enkele andere aspecten van leiderschap genoemd. In Enschede is de aan-
dacht voor management van middelen breder dan de andere fysiotherapieopleidingen; 
datzelfde geldt voor management van medewerkers. 
 
 

5.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
In Utrecht gaat men uit van algemene managementvaardigheden waarmee de beginnende 
beroepsbeoefenaar zich kan redden. Fysiotherapeuten moeten wel basisvaardigheden be-
zitten voor het starten van een eigen bedrijf, maar zij zijn nog niet in staat om zelf een 
praktijk op te zetten. Het opzetten van een eigen praktijk is evenmin een specifieke doel-
stelling van de opleiding in Nieuwegein. Wel moet een fysiotherapeut het eigen werk 
effectief en doelmatig kunnen organiseren en samen kunnen werken met collega’s en 
andere professionals in de zorgverlening. Ook draagt de fysiotherapeut bij aan de 
bedrijfsvoering en optimalisatie van werkprocessen met het oog op handhaving c.q. 
verbetering van het algeheel functioneren van de organisatie. 
Afgestudeerden van de opleidingen van Nijmegen, Rotterdam en Enschede moeten 
(theoretisch) wel in staat zijn om een eigen praktijk op te zetten. De opleiding in Nijme-
gen verwijst naar het opleidingsstatuut fysiotherapie. Hierin staat dat één van de kern-
taken “De fysiotherapeut als manager” is. Dit houdt in dat de fysiotherapeut de volgende 
vaardigheden moet beheersen: (1) geeft inhoud aan processen in de organisatie, (2) voert 
processen in de organisatie uit, (3) beheerst processen in de organisatie, (4) voert strate-
gisch beleid en (5) ontwerpt (een deel van) een organisatie. 
De opleiding in Rotterdam vindt dat een afgestudeerde fysiotherapeut in staat moet zijn 
om een eigen praktijk op te zetten, maar dat hij zich daar dan wel verder in moet ver-
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diepen. De fysiotherapeut hoeft geen ultieme ondernemer te zijn, maar hij is wel met 
diverse aspecten van het ondernemersschap in aanraking geweest. 
De opleiding in Enschedé verwijst naar het concept-beroepsprofiel waarin competenties 
met betrekking tot organiseren en ondernemen zijn geformuleerd. Hoewel fysiotherapeu-
ten theoretisch gezien in staat zouden moeten zijn een eigen praktijk op te zetten worden 
zij opgeleid tot het starterniveau en niet op gevorderd niveau. 
 
Over het algemeen geldt dat het managementonderwijs dat gegeven wordt niet alleen op 
de eerste lijn gericht is (Nijmegen, Rotterdam, Nieuwegein, Utrecht). In Nijmegen is het 
blok ‘ondernemersschap’ gericht op zowel het werken in de eerste lijn als in de tweede-
lijn. In Utrecht is de profilering bedoeld voor degenen die zich echt willen specialiseren 
op het gebied van (eigen) praktijkvoering. Het managementonderwijs in Enschede is iets 
meer gericht op het werken in de eerste lijn (in een praktijk), omdat dit een grotere doel-
groep is. 
 
 

5.3 De rol van de stages  
 
Stages zijn van belang bij het aanleren van managementvaardigheden. In het derde en 
vierde jaar lopen studenten een jaar stage waarbij zij geconfronteerd worden met wat er in 
praktijk speelt (Utrecht). Tijdens de stages komen de 12 competenties waaraan een afge-
studeerde fysiotherapeut moet voldoen aan bod (Nieuwegein).  
In Rotterdam en Nieuwegein formuleren studenten hun eigen doelstellingen voor de 
stages, uitgaande van de te verwerven competenties. Deze doelstellingen worden door de 
stagebegeleiders gecontroleerd. De onderdelen die in Utrecht tijdens de stages aan bod 
komen zijn communicatie, administratie en beheer. Ook worden er opdrachten mee-
gegeven tijdens de stages, vanuit de opleiding (bijvoorbeeld maak een ondernemingsplan) 
of vanuit het stageadres (onderzoek de mogelijkheden voor uitbreiding in een gebied).  
 
 

5.4 Docenten  
 
Op de opleidingen waar er een onderscheid bestaat tussen geïntegreerd en apart manage-
mentonderwijs wordt het geïntegreerde onderwijs gegeven door de betreffende docenten 
die zelf ervaring hebben en/of werkzaam zijn in een (eigen) fysiotherapie-praktijk of 
instelling (Nieuwegein, Rotterdam, Enschede). Het specifieke managementonderwijs van 
deze opleidingen wordt gegeven door diverse experts op dit gebied of door mensen die 
een eigen praktijk hebben, dus zelf ondernemer en manager zijn (Nieuwegein, Rotter-
dam). In Enschede is één persoon verantwoordelijk voor de leerlijn (de structuur). Dit is 
een fysiotherapeut met een eigen praktijk en een grote affiniteit met bestuurszaken.  
Aan de opleidingen in Nijmegen en Utrecht wordt het managementonderwijs gegeven 
door respectievelijk fysiotherapeuten die zich hebben bijgeschoold op dit gebied en door 
fysiotherapeuten met ervaring in de eigen praktijk. Soms worden docenten van andere 
opleidingen ingezet, zoals van de opleiding Sport, Gezondheid en Management. Deze 
hebben een achtergrond op het gebied van bestuur en beleid (Nijmegen). Het Centrum 
voor Ondernemersschap van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen ontwikkelt het onder-
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wijsmateriaal samen met een inhoudsdeskundige (fysiotherapeut). Samen verzorgen ze 
het onderwijs. In Utrecht wordt de profilering ‘praktijkvoering’ gegeven door docenten 
van de faculteit Economie en Management. 
 
 

5.5 Landelijke eindtermen  
 
De beroepsgroep ontwikkelt zelf het beroepsprofiel; hier van uitgaande ontwikkelt het 
studierichtingoverleg fysiotherapie het competentieprofiel (dit zijn de landelijke eind-
termen). De opleidingen stellen op basis hiervan hun curriculum vast. Een paar oplei-
dingen zeggen dat dit 1 op 1 gebeurt, andere geven aan dat er ruimte is voor eigen in-
vulling. De opleidingen worden allen gevisiteerd door een externe instantie; tijdens de 
visitatie wordt gecontroleerd of de opleiding voldoet aan de landelijke eisen. Het 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO), ingesteld door (o.a.) het ministerie 
van OC&W, verleent de accreditatie van de opleiding.  
Men vindt dat de eindtermen over het algemeen helder genoeg zijn om op basis daarvan 
het curriculum te ontwikkelen. De opleiding in Rotterdam is wel van mening dat de eind-
termen in algemene termen zijn geformuleerd en derhalve op onderdelen verschillend 
uitlegbaar zijn. Ook de opleidingen in Enschede en Nijmegen vinden dat de eindtermen 
en het competentieprofiel nog wat ruimte bieden om (op microniveau) een eigen invulling 
aan het curriculum te geven.  
 
 

5.6 Veranderingen in het managementonderwijs  
 
In één van de opleidingen is er de afgelopen tijd niets veranderd in het aanbod van het 
managementonderwijs (Enschede). In de andere 4 opleidingen wel. In Rotterdam en 
Nijmegen is er een nieuw curriculum met meer aandacht voor managementonderwijs. 
Aanleiding daarvoor was het nieuwe beroepsprofiel en de nieuwe competenties (Rotter-
dam en Nijmegen), de introductie van competentiegericht leren (Rotterdam), en het 
(beroepen)veld dat om meer aandacht voor management vroeg (Nijmegen). 
In Utrecht en Nieuwegein is er een nieuw onderdeel aan het (management)onderwijs 
toegevoegd: de profilering respectievelijk de minor. Aanleiding voor de verandering is de 
opkomst van de vrije marktwerking en daarmee de vraag vanuit het professionele be-
roepenveld (Utrecht). Ook waren er onvoldoende sturende eindtermen op het gebeid van 
management en hogere en andere eisen vanuit het veranderende werkveld (Nieuwegein).  
 
 

5.7 Toekomstige veranderingen  
 
In Enschede zal management een nog prominentere rol gaan innemen in het geheel van 
de opleiding. Er zal met name meer aandacht komen voor leidinggeven. Dit is het gevolg 
van het nieuwe beroepsprofiel waarin ook daadwerkelijk een rol is weggelegd voor de 
fysiotherapeut als manager. Verder streeft men in Enschede een grotere binding met de 
praktijk na. Er moet meer eenheid/integratie komen in het binnenschoolse en het buiten-
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schoolse traject. Ook zal deze opleiding meer individuele routes gaan aanbieden (vraag-
sturing). 
Bij de opleiding in Utrecht worden er de komende tijd geen veranderingen meer verwacht 
op het gebied van managementonderwijs. In Rotterdam wordt de komende jaren het 
curriculum van studiejaren 3 en 4 verder ontwikkeld en geïntroduceerd, maar naar ver-
wachting zal er op het gebied van management weinig veranderen. In Nijmegen wordt de 
komende jaren het curriculum van het 2e, 3e en 4e studiejaar ontwikkeld. Hierin zal meer 
aandacht zijn voor management vergeleken met het huidige curriculum. De opleiding in 
Nieuwegein zal meer aandacht gaan besteden aan het gebruik maken van de geleerde 
managementvaardigheden tijdens de werkveldstages.  
 
 

5.8 Behoefte aan managementvaardigheden 14 
 
Rol van de opleiding 
De leden van de focusgroep zijn van mening dat de opleiding voor fysiotherapie een 
verplichte introductie moet bieden over onderwerpen die nodig zijn voor zelfstandige 
vestiging. Daarin zou uiteen gezet moeten worden hoe je later als fysiotherapeut kunt 
gaan werken (waarnemer, freelancer, maat, eigen praktijk). Studenten kunnen dan kiezen 
of ze een facultatief aan te bieden verdiepingsvak hierover willen volgen. Daarin zou het 
gehele traject van zelfstandige vestiging behandeld moeten worden: inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel, belastingen, overnamekosten, praktijkkosten enzovoort. Stages 
kunnen een rol spelen bij het aanleren van managementvaardigheden. Dit zou dan ver-
plicht moeten worden omdat anders de tijd volledig opgaat aan patiëntencontacten.  
 
Leiderschap 
De leiderschapsvaardigheden die in het protocol voor de focusgroep genoemd worden 
(zie Bijlage 3) zijn eigenlijk algemene vaardigheden die voor alle studenten aan de orde 
zouden moeten komen tijdens de opleiding. Gesuggereerd wordt om dit door de hele 
opleiding heen aan de orde te laten komen, niet als aaneengesloten module, facultatief, en 
om het niet leiderschapsvaardigheden te noemen. Dit zou de suggestie wekken dat het 
vaardigheden zijn die alleen voor leidinggevenden van nut zijn. Het is wel belangrijk om 
de onderwerpen in het onderwijs duidelijk te benoemen. Nu worden sommige van deze 
onderwerpen wel behandeld, maar indirect, waardoor de herkenbaarheid (en de toepas-
baarheid later) gering is.  
 
Strategie en beleid 
Informatie over juridische aspecten hoort thuis in de opleiding; ook de juridische conse-
quenties van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie moet aan de orde komen. Gezien 
de overladenheid van het onderwijsprogramma hebben de bedrijfskundige aspecten van 
strategie en beleid voor de focusgroepleden weinig prioriteit.  
 

                                                      
14 Het focusgroepgesprek is gehouden met twee fysiotherapeuten; een werkzaam als freelancer (afgestudeerd aan Thim 

van der Laan), een als waarnemer (afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht). 
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Management van medewerkers 
Voor fysiotherapeuten die een eigen praktijk hebben zijn de genoemde vaardigheden van 
belang; hiervoor zou een verplichte vervolgcursus moeten zijn. Tijdens de opleiding zelf 
zou er aandacht besteed moeten worden aan feedback geven en krijgen, CAO-zaken en 
arbeidsomstandighedenbeleid. 
 
Management van middelen 
Het wordt belangrijk gevonden om inzicht te hebben in de financiële aspecten van de 
praktijkvoering: loonkosten, kosten om een praktijk te starten of over te nemen, behandel-
kosten en opbrengsten, financiële verslaglegging, kostprijsbeoordeling. Een inleiding 
over deze onderwerpen zou tijdens de opleiding gegeven moeten worden, een verdieping 
in de nascholing. Ook aan kennis over samenwerking, over contacten met verzekeraars en 
leveranciers, logistiek en informatievoorziening is behoefte. Al deze onderwerpen zijn 
van belang bij het starten van een eigen praktijk. “Het is toch wel handig dat, wanneer je 
de opleiding af hebt gerond, je ook gelijk eventueel een zaak kunt starten. Op het moment 
dat je dan mensen in dienst gaat nemen, kun je ‘management van medewerkers’ erbij gaat 
doen als vervolgcursus. En als het echt druk wordt, ga je ‘leiderschap’ erbij doen. Of eerst 
‘strategie en beleid’, zo van ‘ik ben nu aardig op pad en ik ben steeds aan het groeien’. En 
dan ‘leiderschap’, zo van ‘doe ik het allemaal wel goed? Wat kan ik veranderen?’. Dan 
kun je het ook echt oefenen.” 
 
Management van processen 
De opleiding zou studenten voor moeten bereiden op wat nodig is voor zelfstandig vesti-
gen. Samen met ‘management van middelen’ wordt dit als de belangrijkste vaardigheid 
gezien.  
 
 

5.9 Conclusies  
 
Bij veel fysiotherapieopleidingen ligt de nadruk in het managementonderwijs op strategie 
en beleid en op management van processen. Opvallend is dat zelfstandig vestigen bij drie 
van de vier opleidingen niet genoemd wordt in het onderwijsaanbod, terwijl de focus-
groepleden dit het belangrijkste aspect van het management vonden dat in het onderwijs 
aan bod zou moeten komen. Vanwege het volle onderwijsprogramma en verschillen in 
interesse tussen studenten kunnen de meeste managementonderwerpen facultatief aan-
geboden worden, of als nascholing. Een verplichte inleiding in deze onderwerpen hoort 
volgens de leden van de focusgroep wel thuis in de opleiding. 
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6 Resultaten opleidingen voor huisarts  
 
 
 
Er zijn in Nederland acht universitaire huisartsopleidingen: de Universiteit van Amster-
dam (UVA), de Vrije Universiteit (VU), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, 
Rotterdam en Utrecht. De opleiding wordt gevolgd na afronding van de opleiding 
geneeskunde die opleidt tot arts; de opleiding tot huisarts duurt drie jaar.  
De inventarisatie van het managementonderwijs betreft alleen de huisartsopleiding. De 
informatie in paragraaf 5.1 en in de tabellen in bijlage 5 is zowel ontleend aan de inter-
views als aan de schriftelijke inventarisatie. 
 
 

6.1 Managementonderwijs in de opleiding tot huisarts 
 
Achtergrondinformatie huisartsopleiding in Nederland 
De huisartsopleiding heeft een indeling in drie ‘leerwerkperioden’ van ieder 12 maanden 
in de vorm van stages. Het eerste en derde jaar worden besteed aan stages van elk een jaar 
in een huisartsenpraktijk, de huisarts in opleiding wordt begeleid door de huisartsoplei-
der15. Het tweede jaar bestaat uit drie zogenaamde ‘externe leerwerkperioden’ (de ELWP-
stages); deze stages vinden meestal plaats in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-
instellingen. Gedurende de gehele driejarige opleiding wordt één dag per week besteed 
aan theoretisch onderwijs. Dit onderwijs wordt op de huisartsinstituten zelf gegeven door 
onder andere huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers. Het theoretisch onderwijs 
vindt plaats op terugkomdagen en tijdens meerdaagse, soms landelijk georganiseerde, 
cursussen. De inventarisatie van managementonderwijs heeft betrekking op het onderwijs 
dat op de huisartsinstituten georganiseerd wordt.  
 
Elementen managementonderwijs UVA 
Het managementonderwijs van de UVA komt aan de orde in de lijn ‘Samenwerken en 
Organiseren’, deze lijn is in het studiejaar 2005-2006 gestart. Het nieuwe curriculum 
kenmerkt zich door competentiegericht onderwijs en onderscheidt ‘lijnonderwijs’ (de 
lijnen Samenwerken en Organiseren, Wetenschap en Onderwijs, Professionaliteit en Arts-
patiënt communicatie) en ‘modulair’ onderwijs (medisch inhoudelijke onderwerpen). Het 
nieuwe curriculum voor het tweede en derde jaar moet nog ontwikkeld worden.16  
 
In het oude curriculum wordt het managementonderwijs gegeven in de modules ‘Praktijk-
voering’ en ‘Management en BBP (beleid en beheer in de huisartspraktijk)’. In de lijn 
BBP wordt aandacht besteed aan: (de toepassing van) wetten en regelgeving, KNMG 
richtlijnen, fouten maken, omgaan met euthanasie, klacht- en tuchtrecht, samenwerken 
met zorgverzekeraars, positie van patiënt in de praktijk en het omgaan met het Huisarts 
Informatie Systeem (HIS). In het derde jaar is er aandacht voor kwaliteitszorg; in het blok 
Praktijkvoering komen eveneens veel managementaspecten aan de orde. Veel manage-

                                                      
15 Huisarts in opleiding wordt afgekort tot HAIO, haio of tot de recente vaak gebruikte term aios (assistent in opleiding tot 

specialist). 
16 Stand van zaken eind 2005 

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 43 



mentonderwijs is bovendien verweven in ander onderwijs (vooral in het derde jaar in het 
blok ‘Ziekte en zorgmanagement’). Het is nog niet bekend hoe de modules uit het oude 
curriculum in de onderwijslijnen van het nieuwe curriculum gaan passen.  
 
Elementen managementonderwijs Groningen 
In Groningen wordt in het derde jaar een managementweek gegeven; in deze week wor-
den onderwerpen behandeld die specifiek op de praktijkvoering van de huisarts betrek-
king hebben. Het zijn onderwerpen waar de pas afgestudeerde huisarts mee te maken zal 
krijgen als hij gaat werken. In het eerste jaar komen ook wel aan management gerelateer-
de onderwerpen aan de orde, maar die zijn inhoudelijk heel anders. Buiten de manage-
mentweek om is er geen structurele aandacht voor management, tenzij een haio-groep dat 
wenst.  
Onderwerpen die tijdens de managementweek aan de orde komen zijn het functioneren in 
huisartsengroepen (HAGRO’s), de huisarts als waarnemer, personeelsmanagement, prak-
tijkadvisering, kwaliteitsmanagement en het schrijven van een jaarverslag en beleidsplan. 
In het kader van kwaliteitsmanagement wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een kwaliteits-
jaarplan. Haio’s moeten zelf zo’n plan opstellen en krijgen ook inzage in een bestaand 
jaarplan. Over de overeenkomsten en verschillen wordt dan gediscussieerd.  
Op de website van de huisartsopleiding staat het aanbod van het kerncurriculum. De 
differentiatiemodules zijn in de fase van ontwikkeling: er is het voornemen om een 
differentiatie module praktijkmanagement aan te bieden aan haio’s.  
Tot nu toe is het managementonderwijs beperkt gebleven tot kennisoverdracht tijdens de 
terugkomdagen; de rol van de stages is nu nog minimaal. Het onderwijsaanbod is nu al 
ongeveer vijf jaar stabiel; wel is er geleidelijk meer aandacht gekomen voor samen-
werking van zelfstandig gevestigde huisartsen, juridische aspecten en het voorkomen van 
burnout. 
 
Elementen managementonderwijs Leiden 
Voor de curriculumverandering werd het managementonderwijs gegeven in het derde 
jaar, in de gecombineerde blokken ‘praktijkmanagement’ en ‘chronische ziekten en 
diseasemanagement’. Een grote verandering in het onderwijs in praktijkmanagement in 
Leiden is dat er nu vanaf het eerste opleidingsjaar aandacht aan gegeven wordt. Het 
managementonderwijs valt nu onder de lijn “Beleid en Beheer”. Strikt genomen is deze 
lijn meer dan alleen management. Het is belangrijk dat de haio’s inzicht krijgen in het 
brede veld van managementonderwijs. Infectiepreventie bijvoorbeeld is meer dan alleen 
inhoudelijk handelen op het gebied van infectieziekten. De procedures die in een praktijk 
uitgevoerd moeten worden om infecties te voorkomen horen daar ook bij.  
De invoering van het nieuwe curriculum is nog niet volledig gerealiseerd; alleen van het 
eerste opleidingsjaar is de informatie over het onderwijs bekend. In dit jaar wordt onder 
andere aandacht besteed aan timemanagement, samenwerken en delegeren en infectie-
preventie in de huisartspraktijk.  
 
In de verdiepingsmodule in het laatste opleidingsjaar (‘blok 8’) zou een aantal onderwijs-
programma’s gegeven moeten worden waarvoor niet bij alle huisartsen kennis nodig is 
maar wel bij een deel daarvan. Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een eigen 
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praktijk, het opstellen van een praktijkplan. Deze module is er echter nog niet.17 In deze 
module zouden de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen: Personeelsbeleid, 
patiëntenvoorlichting, (organiseren van de) preventie, organiseren van extra taken in de 
praktijk (verloskunde, apotheek, keuringen) bouw en inrichting van de praktijk, mogelijk-
heden en beperkingen van telecommunicatie, bereikbaarheid en (effectief) vergaderen.  
 
Elementen managementonderwijs Maastricht 
Ook in Maastricht is men bezig met de invoering van een nieuw curriculum. Het manage-
mentonderwijs heeft drie takken. De eerste tak betreft de interne organisatie van een prak-
tijk; dit onderdeel komt vooral in fase 1 aan de orde. Er wordt een theoretische inleiding 
gegeven over het 4-sektorenmodel en er zijn workshops.18 Hierin wordt aandacht gegeven 
aan de procesgang binnen de praktijk en hoe er controle op uitgeoefend kan worden 
(onderwerpen zijn bijvoorbeeld de organisatie rondom herhaalreceptuur of urine-
monsters). De tweede tak gaat over de externe organisatie, dit betreft met name trans-
murale zorg en komt in de tweede fase aan de orde. Haio’s leren bijvoorbeeld om te 
kijken naar de informatieoverdracht tussen specialist en huisarts. Hoe verloopt de over-
dracht, waar zitten knelpunten, hoe zou de overdracht verbeterd kunnen worden. De derde 
tak gaat over de zakelijke organisatie (financiën) en ondernemerschap, dit onderdeel komt 
in de laatste fase aan de orde. Onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn de 
organisatie van de huisartsenzorg in de omgeving, samenwerking met de huisartsenpost, 
HAGRO, CTG en zorgverzekeraars. Omgaan met personeel, werkgeverschap, onder-
nemerschap en dergelijke komen eveneens aan de orde. 
 
Het onderwijs bestaat uit een regulier aanbod en de (facultatieve) differentiatie praktijk-
management. Het reguliere aanbod is nu uitgebreid van twee dagen in de derde fase naar 
drie dagdelen per fase (totaal 4,5 dag). Er is nog geen nieuw programma voor het regu-
liere aanbod tijdens de tweede en derde fase; samen met de huisartsgroep begeleiders zal 
bekeken worden welke praktijkopdrachten interessant zijn. Het reguliere onderwijs be-
staat uit theoretische inleidingen en workshops; daarnaast worden er praktijkopdrachten 
ingeleid die in de stage praktijk moeten worden uitgevoerd. De tijd die nodig is voor de 
uitvoering van deze opdrachten is ongeveer 10 uur per jaar. De differentiatie beslaat 12 
dagen uitgesmeerd over zes maanden; in het programma staat omschreven welke onder-
werpen aan de orde komen.  
Naast het eigen onderwijsaanbod worden huisartsen in opleiding gewezen op andere 
bronnen voor oriëntatie en kennisverwerving zoals het ‘Broodje Verstand’ (lunch-
bijeenkomsten), cursussen en bijeenkomsten van de Startende Huisarts, de huisartsen-
beurs, Lovah-congres en commerciële instellingen. 
 

                                                      
17 Stand van zaken januari 2006. 
18 Het 4-sektoren model wordt ook wel het model van de concurrerende waarden genoemd. De vier sectoren hebben 

betrekking op personeelsmanagement, strategisch management, product management en proces management. 
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Elementen managementonderwijs Nijmegen 
Sinds de invoering van het nieuwe curriculum wordt het managementonderwijs gegeven 
in de lijn ‘Samenwerking en organisatie’. De onderwerpen vallen uiteen in drie gedeeltes: 
het zakelijke gedeelte, de interne organisatie en de externe organisatie.19

Het EPD geeft inzicht in de praktijkopbouw, zoals de leeftijdsopbouw van de patiënten-
populatie, het aantal diabetespatiënten. In dit kader wordt al in het begin van de opleiding 
aandacht besteed aan ICPC-coderen. Dit wordt later gekoppeld aan het belang van het 
produceren van cijfers voor bijvoorbeeld het jaarverslag. Binnen het zakelijke gedeelte 
komt ook aan de orde hoe de inkomensopbouw van de huisarts er uit ziet.  
Onderwerpen zoals het technisch beheer van het EMD, LHV, ketenzorg, onderwijs en 
onderzoek komen niet in aparte onderwijsclusters aan de orde maar worden wel be-
sproken tijdens de inbrengronde als een casus daartoe uitnodigt. 
 
Er zijn nog continu veranderingen in het managementonderwijs, daardoor is het lastig om 
een goed overzicht te geven wanneer welk onderwerp aan bod komt. Voor dit onderzoek 
is uitgegaan van een momentopname in 2005, midden tussen de overgang van het oude 
naar het nieuwe curriculum.  
Er is een studierooster waarin een overzicht staat van al het onderwijs dat wordt gegeven. 
Enkele juridisch georiënteerde onderwerpen zijn daar nog niet in terug te vinden. Twee 
maal per jaar wordt er op de middag na de LHK juridisch onderwijs gegeven.20 Dit loopt 
gedurende de gehele huisartsopleiding door. Ook zijn er zomercursussen, waarin facul-
tatieve onderwerpen aan de orde komen; dit kunnen managementgerelateerde onderwer-
pen zijn.  
Vanwege de grote veranderingen in het curriculum is er (nog) geen studiegids met een 
actueel overzicht van het onderwijsaanbod. Onderwijs zal steeds meer op maat toege-
sneden worden, naar gelang de behoefte van de individuele HAIO of de HAIO-groep. 
Daardoor zullen er in de toekomst geen studiegidsen meer gemaakt worden. 
 
Elementen managementonderwijs Rotterdam 
Het managementonderwijs in Rotterdam wordt geheel in het derde jaar gegeven. Er zijn 
drie takken van managementonderwijs:  
1) Algemene managementprincipes die de huisarts moet kennen zoals personeels-

management, kwaliteitsmanagement, strategisch management e.d. 
2) Praktisch management dat gericht is op de hulpverlening aan patiëntengroepen zoals 

chronisch zieken, diabetici, de griepprik e.d.  
                                                      
19 Zakelijke gedeelte: o.a. financiën, personeelsbeleid, beheer gebouwen en inventaris, contracten met 

zorgverzekeraars, ICT-beheer, wetgeving, starterproblematiek; 
 Interne organisatie: o.a. inrichting spreekuren, praktijkspecialisatie, organisatie rondom visites en 

spoedeisende zaken, overlegstructuur, beheer EPD, taakdelegatie, kwaliteitsbewaking, timemanagement, 
scholing; 

 Externe organisatie: o.a. samenwerking op praktijkniveau, HAP, Hagro, RHV/DHV, samenwerking met 
organisaties zoals ziekenhuis, apotheek, zorgverzekeraar, overheid, deelname aan faciliterende organi-
saties, meewerken aan kwaliteitsverbetering en controle op niveau praktijk., Hagro, HAP, RHV/DHV, 
bijdragen aan initiatieven voor verbetering van de zorg, deelname aan epidemiologisch/wetenschappelijk 
onderzoek, Samenwerking met opleidingsinstituten. 

20 LHK: Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets. 
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3) Management gericht op de organisatie van de praktijk, vestiging, samenwerken, 
delegeren (hoe geef je je eigen bedrijf vorm) e.d. 

Het managementonderwijs valt binnen de lijn “samenwerking en organisatie” en bestaat 
uit inleidingen en praktijkopdrachten. Het programma “praktijkorganisatievormen” is nu 
een facultatief onderdeel waarin vijf mensen uit verschillende typen praktijken worden 
gevraagd om toe te lichten waarom zij voor dat type hebben gekozen.  
Een aantal onderwerpen moet nog ontwikkeld en ingeroosterd worden: preventie en het 
kwaliteitsverbeteringproject gekoppeld aan wetenschappelijke vorming.  
Zelfstudie is eveneens een belangrijk onderdeel. Haio’s krijgen de opdracht om het boek 
“Praktijkvoering voor de huisarts” (J. de Haan e.a., 2005) zelf te bestuderen en te bespre-
ken met de HAO (ook de haio’s krijgen expliciet de opdracht om het boek te gebruiken 
bij de opleiding van de haio). Tijdens een gecombineerde workshop (nog niet ingeroos-
terd) voor opleiders en haio’s komt dit boek aan de orde. Tijdens de workshop wordt de 
uitwerking van een project besproken dat door de haio naar aanleiding van de bestudering 
van het boek is uitgevoerd. haio’s moeten in deze opdracht een praktijk ontwerpen waarin 
ze zouden willen werken.  
Om het onderwijsaanbod op nieuwe ontwikkelingen af te stemmen wordt een mini-
symposium georganiseerd over actuele ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde. Voor 
dit symposium worden sprekers uitgenodigd die deze ontwikkelingen toelichten. In het 
huidige derde jaar worden bijvoorbeeld commerciële ontwikkelingen besproken, zoals 
marktwerking en de invloed daarvan op de praktijkvoering. Er wordt bijvoorbeeld iemand 
uitgenodigd om te praten over het vormen van coöperaties (een manager van een coöpe-
ratie uitgenodigd). Ook een huisarts die zijn praktijk heeft verkocht aan een zorgver-
zekeraar is uitgenodigd. Ook van de LHV wordt iemand uitgenodigd om over commer-
ciële invloeden te spreken.  
 
Elementen managementonderwijs Utrecht 
Het managementonderwijs aan de huisartsopleiding in Utrecht is modulair en betreft 
onder andere ICT, gezondheidsrecht, managementstijl, samenwerking en strategisch 
management. Personeelsmanagement is niet opgenomen in het programma, hiervoor 
wordt een (facultatieve) verdiepingsmodule ontwikkeld.21  
Managementonderwerpen zoals ICT, beroepsgeheim, klachten en dergelijke zijn meestal 
middagvullende programma’s die in het eerste of tweede jaar worden gegeven. 
Het managementonderwijs in het eerste jaar betreft kleine praktijkopdrachten die gekop-
peld zijn aan een medisch inhoudelijk onderwerp. De aios (assistent in opleiding tot spe-
cialist) krijgt bijvoorbeeld de opdracht om het hele proces van de griepvaccinatie in de 
stagepraktijk te volgen (bestellen van vaccins, uitnodigen van patiënten, de organisatie 
van het prikken). Daarbij wordt de vraag gesteld hoe dit proces verloopt en waar het 
eventueel verbeterd zou kunnen worden.  
Het onderwerp “huisarts en maatschappij” komt zowel in het eerste als derde jaar aan de 
orde. Utrecht heeft daarvoor dezelfde vorm gekozen als Maastricht. Tijdens de lunch-
pauze worden maatschappelijke vraagstukken besproken zoals de nieuwe zorgver-
zekeringswet, concurreren in de zorg, de huisarts als supermarkt, hoe stel je je als huisarts 
op tegenover speciale groepen zoals allochtonen.  

                                                      
21 Stand van zaken eind 2005. 
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In het tweede jaar is het onderwijs vooral gericht op de ELWP-stages. De management-
gerelateerde onderwerpen die dan aan de orde komen zijn samenwerking tussen huisarts 
en bedrijfsarts en huisarts en specialist. In het derde jaar wordt er een specifiek manage-
mentprogramma gegeven van acht dagdelen met praktijkopdrachten. Het onderwerp 
kwaliteitsmanagement bijvoorbeeld betekent dat de aios in de praktijk zelf een kwaliteits-
project moet uitvoeren. De begeleiding vindt plaats op de terugkomdag, deels gebeurt dit 
ook elektronisch via een chatboxsysteem waarbij de aios ook elkaar ondersteunen.  
 
Elementen managementonderwijs VU 
Vanaf maart 2006 zal het nieuwe curriculum volledig worden ingevoerd met zowel 
modulair onderwijs als lijnonderwijs. De opzet van de terugkomdagen ziet er nu anders 
uit dan voorheen. Dat wil zeggen dat er niet meer gewerkt wordt met een inbrengronde of 
reflectieronde van 1 ½ uur en daarna onderwijsprogramma’s. De inbrengronde is nu 
breder geworden; wat haio’s meemaken wordt vervolgens omgezet in leeractiviteiten. 
Verder vinden er terugrapportages plaats van opdrachten, er kunnen vaardigheden worden 
geoefend er wordt aan opdrachten gewerkt.  
Op deze wijze kunnen er ook managementproblemen aan de orde komen. Alles wat 
voortvloeit uit de vraag: “Als dit goed handelen is, hoe organiseer ik dat dan?”, kan aan 
de orde komen. Het is echter niet zo dat er alleen maar ‘ad hoc’ onderwijs wordt gegeven. 
Er ligt wel enige planning aan het onderwijs ten grondslag, maar het onderwijs is indivi-
dueel gericht. Er zijn onderwijsdoelen per blok en per jaar. Het is de bedoeling dat een 
haio zich op deze doelen oriënteert, zelf nagaat (door assessments) in hoeverre hij al aan 
deze doelen voldoet, wat eventueel nog kan blijven rusten en waar prioriteiten liggen 
voor verdere ontwikkeling. Deze assessments worden regelmatig herhaald tot aan het 
einde van de opleiding alle doelen gehaald moeten zijn.  
 
Het managementonderwijs is lijnonderwijs geworden. Er zijn doelen gesteld die aan het 
einde van de lijn behaald moeten zijn. Deze doelen zijn ontleend aan de eindtermen en de 
competentieprofielen. Op bepaalde momenten wordt ook getoetst of een HAIO over de 
gevraagde competenties beschikt. Aan de HAIO’s en docenten worden naar aanleiding 
van de toetsen suggesties gedaan hoe ze (op een interessante manier) daar mee om 
kunnen gaan. De meeste aandacht voor management valt in het laatste jaar. Dit bestaat 
voor het grootste deel uit opdrachten waaraan tijdens de stage gewerkt moet worden, uit 
facultatief onderwijs en uit eigen keuzes.  
 
Het keuzeonderwijs loopt parallel aan de terugkomdagen waar alle HAIO’s op in kunnen 
tekenen. Voorbeelden van management onderwerpen die het afgelopen jaar op deze 
dagen aan de orde zijn gekomen zijn: omgaan met de praktijkassistente, beslissen over 
het HIS systeem, opstellen van een jaarverslag, juridische positie van de HAIO, de 
inspectie, financieel management, praktijkorganisatie en burnout preventie, PR, manage-
ment van herhaalreceptuur, omgaan met fouten. Elk van deze programma’s duurt onge-
veer 3 uur.  
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Tabel 6.1: Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
 

UVA VU Gro Lei Maa Nij Rot Utr 
Management van processen          
Formaliseren van processen * *  * (*) * * * 
Kwaliteit organisatie * * * * (*) * * * 
ICT * (*)  * (*) * * * 
Zelfstandig vestigen  (*)     *  
Management, communicatie en informatie * (*)  * (*)   * 
Klachtenbehandeling  (*)       
Anders * * * * * * * * 
Management van medewerkers         
Bijsturen medewerkers/coachen    *  *   
Feedback geven         
Personeelswerving en selectie         
Op peil houden vaardigheden medewerkers         
Loopbaanmanagement *  *   *   
Beoordelings/functioneringsgesprekken *   * (*)    
Ziekteverzuimbeleid         
Sollicitatie/ontslaggesprekken *        
Arbeidsomstandighedenbeleid  (*) *     * 
Functioneringsgesprekken         
Personeelsbeleid/hrm * (*) *  *  * * 
Anders  (*)  * * * *  
Strategie en beleid         
Ontwikkelen en formuleren strategie      *   
Ontwikkelen beleid en doelstellingen     * * *  
Schrijven jaarplannen *  * * (*) * *  
Juridische aspecten * * * * (*) * * * 
Organisatie gezondheidszorg * * * * * * * * 
Anders  * * * * * *  
Leiderschap         
Motiveren medewerkers     (*)    
Genereren van middelen         
Omgaan werkdruk stresshantering         
Timemanagement * * * * (*) * * * 
Schriftelijke communicatie  (*)  *    * 
Verbale communicatie  (*)      * 
Presenteren  *  * (*)   * 
Onderhandelen *  *   * *  
Conflicthantering  (*) *    * * 
Vergaderen/besluitvorming  (*) *  (*)    
Zelfmanagement        * 
Projectmanagement         
Anders * * * * (*)  * * 
Management van middelen         
Strategische planning  *       
Patiëntenlogistiek *     *   
Capaciteitsmanagement         
Financiële verslaglegging  (*)   (*) *   
Kostprijsbeoordeling *   *  *   
Logistiek en informatievoorziening         
Financiering en logistiek *   * * *  * 
Samenwerking (professionals, ketenpartners) * * *  * * * * 
Contacten met leveranciers       *  
Contacten met zorgverzekeraars *    * *   
Anders *   * (*) *  * 
 
VU : (x) = keuzeonderwijs. 
Maastricht: (x) = differentiatie. 
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In tabel 6.1 valt op dat de aandacht voor onderwerpen gerelateerd aan management van 
middelen grote verschillen vertoont tussen de acht instituten, dit geldt in iets mindere 
mate voor leiderschap. De uitkomsten voor de andere managementgebieden zijn groten-
deels vergelijkbaar.  
De huisartsopleidingen zijn allen bezig met een curriculumherziening, waardoor het 
bovenstaande overzicht in veel gevallen een overgangssituatie weergeeft. Ondanks het 
nieuwe curriculum dat voor alle opleidingen hetzelfde is zijn er grote verschillen in het 
managementonderwijs dat aan de acht huisartsinstituten wordt gegeven. Dat blijkt niet 
zozeer uit de bovenstaande tabel, maar wel uit het overzicht in bijlage 5 en uit de inter-
views. Zo wordt bijvoorbeeld al het managementonderwijs in Groningen in één week 
behandeld zonder link met de stages terwijl het onderwijs aan de VU volledig individueel 
gericht is.  
 
 

6.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
Er zijn verschillen tussen de opleidingen met betrekking tot welke vaardigheden en welk 
niveau de opleidingen aangeven dat een huisarts worden opgeleid. De opleiding in Rotter-
dam leidt huisartsen op tot het derde niveau van de piramide van Miller (knows  knows 
how  shows  does). Pas afgestudeerde huisartsen uit Nijmegen moeten kennis nemen 
van wat zich in de eigen praktijk afspeelt èn van wat er speelt in de Nederlandse gezond-
heidszorg. Zij moeten daar inzicht in hebben en er een positie in kunnen innemen. Ook 
Nijmegen werkt met de piramide van Miller, waarbij het managementonderwijs opleidt 
tot het tweede niveau. De opleiding in Maastricht streeft er naar om huisartsen af te 
leveren die positief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en organisatie van de huisarts-
geneeskunde op praktijkniveau, regionaal niveau èn landelijk niveau.  
De opleiding in Utrecht vindt het belangrijk dat een pas afgestudeerde huisarts weet hoe 
problemen aangepakt moeten worden. Het onderwijs over praktijkmanagement in Leiden 
moet opleiden tot huisartsen die de meerwaarde en het belang van management zien en in 
het algemeen kunnen toepassen. Het managementonderwijs van Groningen reikt de afge-
studeerde huisarts ‘tools’ aan om een praktijk te voeren. De UVA leidt huisartsen op aan 
de hand van het competentieprofiel.  
 
Aan het eind van de opleidingen aan de UVA en in Rotterdam, Maastricht, Leiden en 
Groningen zouden de afgestudeerde huisartsen in staat moeten zijn een eigen praktijk op 
te richten. Er kan echter niet zodanig onderwijs gegeven worden dat een huisarts al be-
dreven is in het starten van een eigen praktijk. Hij moet voldoende basisinformatie heb-
ben om daarin de eerste stappen te kunnen zetten Daarom zou het zinvol kunnen zijn om 
huisartsen – die dat willen - al tijdens de opleiding een praktijk te laten starten. Dan zou 
de huisartsopleiding hen daarin kunnen begeleiden (Rotterdam). Een pas afgestudeerde 
huisarts kan mogelijk niet alles zelf doen wat nodig is om een eigen praktijk op te zetten, 
maar hij kan wel het overzicht bewaren en weet hoe problemen opgelost kunnen worden 
(Maastricht). Een afgestudeerde huisarts moet weten wat er nodig is om een eigen prak-
tijk op te zetten en hoe zij of hij zich die kennis eigen moet maken (Leiden). De opleiding 
in Groningen beoogt de huisarts kennis mee te geven voor zaken die hij tegen komen als 
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hij zelf een praktijk heeft. Dit zou voldoende moeten zijn om zelfstandig huisarts te kun-
nen zijn op medisch inhoudelijk gebied en op organisatorisch gebied.  
De opleidingen van de VU, Nijmegen en Utrecht leiden hun afgestudeerde huisartsen niet 
op om direct een eigen praktijk op te richten. Aan de VU wordt er wel aandacht besteed 
aan zelfstandig vestigen, onder andere door de VVAA cursus. Ook in Nijmegen worden 
hiervoor handvatten aangereikt. Dit vindt men echter niet voldoende om zelfstandig 
ondernemer te kunnen worden.  
 
De opleidingen van de VU en Nijmegen leiden op tot zelfstandig werkende huisartsen in 
loondienst, bijvoorbeeld in een groepspraktijk (VU) of tot huisarts in een samenwerkings-
verband, zoals een groepspraktijk of gezondheidscentrum (Nijmegen). 
De overige opleidingen (UVA, Groningen, Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Leiden) 
leiden huisartsen op tot zelfstandige professionals, en niet tot een bepaalde functie. Een 
professional is verantwoordelijk voor de uitvoering en positie van zijn vak (Maastricht). 
Er wordt aandacht besteed aan alle situaties waarin huisartsen terecht kunnen komen. 
Samenwerkingsaspecten hebben in de loop van de jaren wel een steeds grotere rol ge-
kregen, ook in het managementonderwijs (Groningen). De verdiepingsmodule van de 
opleiding in Utrecht die nu ontwikkeld wordt zal zich richten op huisartsen die zich 
zelfstandig willen vestigen of als manager aan de slag willen in bijvoorbeeld een groot 
centrum. 
 
Het managementonderwijs van alle opleidingen is alleen bedoeld voor huisartsen in 
opleiding. De opleiding voor nurse practitioners in Maastricht heeft aangegeven in de 
toekomst mogelijk samen te willen werken met de Maastrichtse opleiding voor huis-
artsen. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor ontwikkeld. Ook aan de UVA is 
er een wens om meer samen te werken met andere specialismen of andere huisartsoplei-
dingen. In Leiden is samenwerking gezocht met andere opleidingen, maar daar bleken 
nog geen mogelijkheden voor te zijn. 
 
 

6.3 De rol van de stages  
 
De huisartsopleiding bestaat voor het grootste deel uit leerwerkperioden ofwel stages. 
Tijdens deze ‘stages’ voeren de HAIO’s (praktijk)opdrachten op het gebied van manage-
ment (UVA, VU, Rotterdam, Nijmegen, Maastricht, Utrecht, Leiden). De opdrachten zijn 
vaak afgeleid van de specifieke doelstellingen die verbonden zijn aan de stages. De op-
leiding in Rotterdam gaat nu met specifieke praktijkopdrachten werken rondom onder-
werpen als “organisatie van zorg”, “timemanagement” en “de ideale praktijk”. In 
Maastricht spelen ook de gesprekken met de opleider en het andere personeel op het 
stageadres een belangrijke rol.  
De opleiding in Nijmegen streeft naar een grotere rol van stages bij managementonder-
wijs. Management is nog te veel bijzaak, ook de opleiders bespreken management nog te 
weinig met de huisartsen in opleiding. In Leiden zijn er geen specifieke doelstellingen ten 
aanzien van management; de stages zijn wat dat betreft nog vrijblijvend. Bij de opleiding 
in Groningen is de rol van stages in het aanleren van managementvaardigheden (nog) 
minimaal: er zijn geen managementdoelstellingen verbonden aan de stages. Er wordt wel 
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aan gewerkt om in de toekomst opdrachten aan managementonderwerpen te koppelen die 
in de opleidingspraktijk uitgevoerd moeten worden. 
 
 

6.4 Docenten  
 
Het managementonderwijs aan de UVA, in Nijmegen en Maastricht wordt hoofdzakelijk 
gegeven door huisartsen met veel (management-)ervaring, HAB’s (huisartsbegeleiders) 
en/of gedragswetenschappers (UVA, Nijmegen, Maastricht). Daarnaast wordt een deel 
van het managementonderwijs uitbesteed aan experts/gastdocenten. Dit kunnen zijn 
accountants (UVA, Leiden), organisatieadviesbureaus (VU, Leiden), de inspectie (VU), 
de VVAA (VU, Nijmegen, Maastricht, Utrecht, Groningen, Rotterdam), een zorgver-
zekeraar of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (Nijmegen, Groningen), de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (Nijmegen, Rotterdam) of een ROS (Regionale Ondersteunings-
structuur) (Groningen). 
 
 

6.5 Landelijke eindtermen  
 
Het onderwijs van alle opleidingen wordt georganiseerd rondom het competentieprofiel 
en de landelijke eindtermen. Groningen geeft aan dat het beschrijven van het onderwijs in 
competenties nog nog wel enige tijd zal vergen. Volgens de VU zijn de eindtermen enigs-
zins op de achtergrond geraakt, maar worden ze nog wel als inhoudelijke dekking gezien; 
de nadruk ligt nu op de competentieprofielen. In Nijmegen vindt men dat de eindtermen 
en de competentieprofielen te uitgebreid zijn om te kunnen verwachten dat daar door 
middel van onderwijs in voorzien kan worden. Er moeten prioriteiten aangegeven worden 
en accenten worden gelegd.  
Alle opleidingen moeten voldoen aan de landelijke eindtermen/het competentieprofiel. 
De opleidingen in Nijmegen, Maastricht, Leiden en Groningen geven aan dat dit intern 
gecontroleerd wordt. Op die gebieden waar dat niet zo was worden er acties ondernomen 
om dit te verbeteren (Maastricht). In Leiden zijn de leerdoelen en competenties de basis 
voor het onderwijsprogramma in samenhang met de eindtermen. In Groningen voeren de 
docenten gesprekken met de onderwijscoördinator en het hoofd van de huisartsopleiding 
om de voortgang te bewaken van de omslag naar competentiegericht onderwijs. Deze ge-
sprekken hebben eveneens tot doel om de aansluiting met de eindtermen te bewaken. In 
Rotterdam wordt momenteel niet gecontroleerd of dit beleid ook daadwerkelijk gevolgd 
wordt. Dit gaat in de toekomst wel gebeuren.  
De eindtermen zijn helder en duidelijk genoeg om op basis ervan onderwijs te ontwik-
kelen (Maastricht, Utrecht, Leiden, Amsterdam-VU, Rotterdam, Groningen).  
De competentieprofielen geven veel ruimte om er een eigen invulling aan te geven door-
dat ze minder concreet zijn dan de eindtermen (Nijmegen). De landelijke eindtermen 
worden door de opleiding in Amsterdam-UVA ervaren als een goede checklist om te zien 
of in het onderwijs overal aan voldaan wordt.  
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6.6 Veranderingen in het managementonderwijs  
 
Door de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe (raam)curriculum en het compe-
tentiegericht onderwijs is ook de opzet en de inhoud van het managementonderwijs 
veranderd (UVA, Rotterdam, VU, Nijmegen, Maastricht, Utrecht, Groningen). Er is meer 
aandacht voor gekomen (Rotterdam, Nijmegen, Utrecht), ook voor het aanleren van 
managementvaardigheden (Nijmegen). Aanvankelijk werd er alleen in het derde oplei-
dingsjaar managementonderwijs gegeven; in Nijmegen, Maastricht, Utrecht, Leiden is er 
nu ook in het eerste jaar aandacht voor management. Nieuw is de aandacht voor samen-
werking en samenwerken en organiseren (UVA, Groningen), juridische aspecten en het 
voorkomen van burnout (Groningen) en voor personeelsmanagement (Rotterdam).  
Andere redenen/aanleidingen voor het doorvoeren van veranderingen op het gebied van 
managementonderwijs dan het nieuwe curriculum en competentieprofiel zijn: de wens 
voor meer flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs (UVA), onvrede van huisartsen in 
opleiding met het huidige managementonderwijs (Rotterdam, Utrecht), het project 
vernieuwing huisartsopleiding (PVH) (VU) en ontwikkelingen in het veld (Leiden). In 
Nijmegen was een cursus voor startende huisartsen van de organisatie “de Startende 
Huisarts” tevens reden voor de verandering.  
 
 

6.7 Toekomstige veranderingen  
 
Aan de UVA zal in het nieuwe curriculum in het 3e jaar de mogelijkheid zijn om geduren-
de 3 maanden een keuzestage op managementgebied te doen. In Rotterdam komt meer 
nadruk op de rol van de opleider van de HAIO; er is voor hen een nieuw scholings-
programma ontwikkeld. Aan de VU zal naar aanleiding van de laatste producten van het 
Project Vernieuwing Huisartsopleiding (PVH) blok 9 gereviseerd gaan worden (in dit 
blok wordt het managementonderwijs gegeven). In Nijmegen zal het aanbod aan manage-
mentonderwijs vergroot worden door o.a. de cursus “de startende huisarts” deels in het 
onderwijs te integreren. Er wordt naar gestreefd om het managementonderwijs op een 
hoger niveau te brengen en de koppeling tussen onderwijs en de praktijk te versterken. 
Eén van de aanleidingen hiervoor is de het rapport van het NIVEL over de tevredenheid 
van huisartsen in opleiding met de huisartsopleiding (Hofhuis e.a., 2005).  
 
Door de gegroeide aandacht voor management in het reguliere onderwijs in Maastricht 
zal naar verwachting de belangstelling voor de differentiatie ‘praktijkmanagement’ wat 
afnemen. De ‘overall’ toegenomen interesse voor praktijkmanagement onder huisartsen 
in opleiding kan er wel toe leiden dat er (nog) meer aandacht voor managementonderwijs 
in de opleiding zal komen. In Utrecht zal de komende tijd geïnvesteerd worden in de ont-
wikkeling van de verdiepingsmodule. In Leiden wordt gewerkt aan de (verdere) imple-
mentatie van de onderwijslijn ‘Beleid en Beheer Huisartspraktijk’. Een andere mogelijke 
verandering is dat de opleidingen zich gaan specialiseren. In de opleiding worden name-
lijk modules opgenomen waarin huisartsen hun kennis kunnen verdiepen. 
Groningen tenslotte streeft naar een betere aansluiting tussen het onderwijs en de stages. 
De opleiders, assistentes en praktijkondersteuners krijgen daarbij een steeds grotere rol. 
Ook zal er op termijn aandacht voor de nieuwe zorgverzekeringswet in het management-
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onderwijs moeten komen, evenals wellicht voor het e-consult. Aanleiding hiervoor is 
voortschrijdend inzicht in de wijze waarop onderwijs het beste gegeven kan worden.  
 
 

6.8 Behoefte aan managementvaardigheden 22 
 
De opleiding zou een verplichte basis moeten bieden in managementvaardigheden: infor-
matie over wetgeving, belastingen, contracten, personeelsmanagement. Dat laatste wordt 
belangrijker naarmate er meer ondersteuners in praktijken komen te werken die onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Overigens moet deze informatie volgens een 
van de focusgroepleden niet te diepgaand zijn omdat veel HAIO’s daar niet in geïnteres-
seerd zijn. Omdat huisartsen graag praktisch bezig zijn willen zij op dat gebied ook graag 
vaardigheden trainen. Als er concrete opdrachten voor de stages worden gegeven kunnen 
de stages een belangrijke rol spelen in het leren van managementvaardigheden.  
 
Leiderschap 
Omdat jonge huisartsen vaak een hoge werkdruk ervaren zijn vaardigheden als time-
management, omgaan met werkdruk, conflicthantering en onderhandelen erg belangrijk. 
Overigens zijn alle andere genoemde vaardigheden ook erg nuttig. Ook al werkt een huis-
arts als waarnemer, hij of zij werkt altijd wel samen met een assistente of heeft te maken 
met een huisartsenpost waar verwacht wordt dat de huisarts verantwoordelijkheid neemt. 
In HAGRO’s kan het handig zijn om meer te weten van vergaderen en besluitvorming. 
Meer commerciële activiteiten zoals het genereren van middelen en projectmanagement 
zijn meer iets voor nascholing, dergelijke taken kunnen verdeeld worden over degenen 
die zich daar voor opwerpen.  
 
Strategie en beleid 
De focusgroep voorziet dat het ontwikkelen van een visie op wat je als huisarts doet, 
business planning, strategisch denken, steeds belangrijker zal worden in de toekomst, en 
dat huisartsen daar ook op afgerekend zullen gaan worden. “Daar alvast over nagedacht 
hebben en je realiseren dat je daar ook een eigen visie in moet vormen. Dat je niet moet 
afwachten wat er over je heen komt. Dat het goed voor je is, voor je patiënten en je 
praktijk”. Inzicht hebben in wetgeving, contracten met verzekeraars en dergelijke is ook 
goed om te weten waar discussies over gaan. Huisartsen kunnen zich dan ook een betere 
mening vormen over de richting van hun loopbaan.  
 
Management van medewerkers 
Vooral de communicatieve aspecten van ‘management van medewerkers’ zijn in het 
begin belangrijk in de omgang met assistentes en de huisartsenpost. In groepspraktijken 
houdt een van de huisartsen zich meestal bezig met het personeelsbeleid, als waarnemer 
of als beginner heb je daar nog niet mee te maken. De behoefte aan deze vaardigheden 
komt later, het is dan wel prettig om te weten waar dergelijke informatie kan worden 
gehaald, welke cursussen goed zijn. De huisartsenopleiding zou daar wel een rol in 
kunnen spelen. 
                                                      
22 Het focusgroepgesprek is gehouden met twee huisartsen, één van hen is waarnemer (opleiding gevolgd in Utrecht), de 

ander is zowel in loondienst als waarnemer (opleiding gevolgd aan de UVA).  

54 Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 



Management van middelen 
Met de inrichting van een praktijk en patiëntenlogistiek houden huisartsen zich niet echt 
bezig, terwijl het wel belangrijk is voor de PR, het klantvriendelijk maken van je bedrijf, 
een prettige werkomgeving. De meeste vaardigheden die worden genoemd horen echter 
thuis na de opleiding voor degenen die zich daar in willen bekwamen. HIDHA’s en waar-
nemers houden zich hier niet mee bezig. “Als je met de poten in de klei staat weet je hoe 
het voelt, dan kun je er mee aan de slag”. 
 
Management van processen 
Als een huisarts zich zelfstandig wil vestigen is daar advies op maat voor nodig, dat is 
niet geschikt voor de opleiding. De informatiesystemen die huisartsen gebruiken ver-
schillen dermate dat ook dat niet geschikt is voor het onderwijs, hoewel er natuurlijk wel 
behoefte is aan vaardigheden op dit gebied. Aan vaardigheden met betrekking tot de 
overige onderwerpen is wel behoefte, kwaliteitsbeleid, het formaliseren van processen, 
klachtenbehandeling en informatiestromen.  
 
 

6.9 Conclusies  
 
Het aanbod aan managementonderwijs is aan de meeste huisartsopleidingen vrij breed. Er 
is geen onderwerp dat er uit springt qua onder- of overbelichting. Omdat de meeste huis-
artsopleidingen begin 2006 nog bezig waren met de invoering van het nieuwe curriculum 
betreft deze beschrijving een tussentijdse stand van zaken.  
Volgens de focusgroep liggen de belangrijkste vaardigheden op het gebied van strategie 
en beleid en leiderschap. Vanwege de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn inzicht 
hierin en de vaardigheid om een visie en toekomstplan voor de praktijk te ontwerpen van 
groot belang. Vanwege de vele samenwerkingsrelaties die huisartsen hebben (met 
assistenten, praktijkondersteuners, de huisartsenpost) en waarin zij aangesproken worden 
op hun verantwoordelijkheid zijn vaardigheden op het gebied van leiderschap eveneens 
onmisbaar.  
Omdat de interesse en de carrièrewensen van huisartsen uiteen kunnen lopen is het onver-
mijdelijk dat het onderwijsaanbod daar niet voor iedereen op aan zal sluiten. Voor som-
migen zal het onderwijs te diepgaand of te breed zijn, terwijl anderen juist nog meer ver-
dieping zoeken. Alle opleidingen geven overigens aan dat zij zoeken naar manieren om 
het managementonderwijs beter af te stemmen op de wensen van huisartsen in opleiding.  
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7 Resultaten opleidingen voor medisch specialist  
 
 
 
De opleiding van medisch specialisten vindt plaats in de academische ziekenhuizen en de 
grotere algemene ziekenhuizen. Voor managementonderwijs aan specialisten in opleiding 
is de Stichting Managementscholing Medische Specialisten (SMMS) opgericht. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Orde van Medisch Specialisten en de VVAA. Het 
cursusaanbod van de SMMS is onderwerp van deze inventarisatie. De informatie uit de 
paragrafen 7.2 tot en met 7.7 heeft betrekking op het interview.  
 
 

7.1 Managementonderwijs in de opleiding tot medisch specialist 
 
Elementen managementonderwijs SMMS 
Het Erasmus-Orde Medisch Management Programma bestaat uit 9 modules: 
1. Medisch Management 
2. Het ziekenhuis in de markt 
3. Informeel leiderschap 
4. Financieel Management en Regelgeving Zorg 
5. Management Development voor “Stafvoorzitters” 
6. Zorginnovatie 
7. Ondernemerschap in de zorgsector 
8. Effectieve Persoonlijke Communicatie/het jaargesprek 
9. Onderhandelen voor medisch specialisten 
 
De algemene modules ‘Medisch Management’ en ‘Ziekenhuis in de markt’ vormen vaak 
het verplichte Caput Selectum ‘Management’ voor arts-assistenten in opleiding. Sinds 
1999 wordt de essentie van deze modules door de Orde in een cursus van twee maal één 
dag (zes dagdelen) aan alle arts-assistenten in de laatste twee jaar van hun opleiding per 
specialisme aangeboden. De overige modules kunnen facultatief worden gevolgd.
 
Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
In tabel 7.1 zijn de onderwerpen die aan de orde komen in de bovengenoemde modules 
ingedeeld volgens de organisatievelden van het INK-model. In bijlage 5 staat een volledig 
overzicht van de inhoud van de modules, de overeenkomstige INK-onderwerpen en de 
studielast.  
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Tabel 7.1: Indeling van onderwerpen volgens het INK-model 
 
 SMMS 
Management van processen   
Formaliseren van processen (*) 
Kwaliteit organisatie * 
ICT (*) 
Zelfstandig vestigen  
Management, communicatie en informatie  
Klachtenbehandeling  
Anders * 
Management van medewerkers  
Bijsturen medewerkers/coachen  
Feedback geven  
Personeelswerving en selectie  
Op peil houden vaardigheden medewerkers  
Loopbaanmanagement  
Beoordelings/functioneringsgesprekken * 
Ziekteverzuimbeleid  
Sollicitatie/ontslaggesprekken  
Arbeidsomstandighedenbeleid  
Functioneringsgesprekken  
Personeelsbeleid/HRM * 
Anders * 
Strategie en beleid  
Ontwikkelen en formuleren strategie * 
Ontwikkelen beleid en doelstellingen * 
Schrijven jaarplannen  
Juridische aspecten * 
Organisatie gezondheidszorg * 
Anders * 
Leiderschap  
Motiveren medewerkers  
Genereren van middelen * 
Omgaan werkdruk stresshantering  
Timemanagement  
Schriftelijke communicatie * 
Verbale communicatie * 
Presenteren  
Onderhandelen  
Conflicthantering  
Vergaderen/besluitvorming * 
Zelfmanagement * 
Projectmanagement  
Anders * 

Management van middelen  
Strategische planning (*) 
Patiëntenlogistiek  
Capaciteitsmanagement (*) 
Financiële verslaglegging (*) 
Kostprijsbeoordeling  
Logistiek en informatievoorziening  
Financiering en logistiek * 
Samenwerking (professionals, ketenpartners) (*) 
Contacten met leveranciers  
Contacten met zorgverzekeraars (*) 
Anders (*) 

 
* Informatie over de verplichte modules. 
(*) Onderwerpen van de facultatieve modules (3 t/m 9). 
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Alle velden van het INK-model komen in meer- of mindere mate aan de orde tijdens de 
(gecombineerde) modules ‘Medisch Management’ en ‘Ziekenhuis in de markt’. Het 
zwaartepunt ligt bij de onderwerpen op het gebied van ‘strategie en beleid’ en ‘leider-
schap’. ‘Management van processen’ en ‘management van middelen’ worden vooral in de 
facultatieve modules belicht.
 
 

7.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
Medisch specialisten in opleiding leren om in groepsverband te werken. Ook leren zij om 
leiding aan zichzelf te geven en aan de eigen groep. Ze worden opgeleid om leiding te 
geven aan mensen die zelfstandig zijn.  
Tijdens het onderwijs worden vaardigheden aangeleerd, maar het leidinggeven gaat niet 
om vaardigheden alleen. Leidinggeven is een spel tussen mensen. Een pas afgestudeerde 
specialist hoeft niet in staat te zijn een eigen praktijk of maatschap op te zetten, maar 
moet wel begrijpen hoe dat gaat. Het managementonderwijs is gericht op het functioneren 
van een medisch specialist bij een zorginstelling of als zelfstandige. 
 
 

7.3 De rol van de stages  
 
De rol van stages in het aanleren van managementvaardigheden is afhankelijk van waar 
de modules worden gevolgd. In geval van ‘in-company’ trainingen spelen stages wel een 
rol, dan kunnen er zgn. terugkomdagen georganiseerd worden (tussen training en werk). 
In het geval van vrije inschrijving niet. Afhankelijk van de instelling krijgen de arts-
assistenten specifieke doelstellingen en opdrachten mee voor de stages. 
 
 

7.4 Docenten  
 
Het managementonderwijs bestaat uit een algemeen programma voor alle specialismen 
met aanpassingen voor de afzonderlijke specialismen. Het onderwijs in de verplichte 
modules ‘Medisch Management’ en ‘Ziekenhuis in de markt’ wordt gegeven door artsen, 
adviseurs en een jurist. 
 
 

7.5 Landelijke eindtermen  
 
Het managementonderwijs is gebaseerd op de landelijke eindtermen voor de medisch spe-
cialist. Dit is het beleid voor zover de eindtermen helder genoeg zijn om daar uitspraken 
over te doen. Afhankelijk van de wetenschappelijke vereniging wordt dit gecontroleerd. 
Het medisch managementprogramma wordt niet gevisiteerd of gecontroleerd door het 
ministerie van OCW.  
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7.6 Veranderingen in het managementonderwijs  
 
De twee verplichte modules uit het programma zijn onlangs gewijzigd. Voorheen heetten 
deze programma’s ‘Ziekenhuismanagement’ en ‘Strategie en beleid’, de benaming is nu 
‘Medisch Management’ en ‘Ziekenhuis in de markt’. Inhoudelijk is er in beide modules 
meer aandacht voor marktwerking en het werken in een markt. De aanleiding voor deze 
verandering waren wijzigingen in de wetgeving en het ontstaan van markt(werking) in de 
gezondheidszorg. 
 
 

7.7 Toekomstige veranderingen  
 
Er worden op korte termijn geen veranderingen verwacht; SMMS is voorlopig nog bezig 
met het huidige programma. De ontwikkeling van een nieuw programma duurt drie jaar , 
daarna is ook nog drie jaar nodig om het programma te perfectioneren. Over het huidige 
aanbod aan managementonderwijs is SMMS tevreden; het zou wel wenselijk zijn als 
meer oudere specialisten (onderdelen uit) het programma eveneens zouden volgen. 
 
 

7.8 Behoefte aan managementvaardigheden 23 24 
 
Leiderschap 
Tijdens de opleiding voor specialist is er weinig aandacht voor leiderschapsvaardigheden, 
terwijl deze dagelijks nodig zijn. Het motiveren van personeel is belangrijk om ambities 
op het gebied van kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. Het hangt wel af van de 
werksituatie welke vaardigheden nodig zijn; onderhandelen of het genereren van mid-
delen bijvoorbeeld kunnen uitbesteed worden als er een afdelingshoofd is. Andere vaar-
digheden zijn voor alle specialisten relevant zoals conflicthantering, presenteren, time 
management, omgaan met werkdruk en stress en vergaderen. Het idee wordt geopperd 
van een coach die specialisten kan begeleiden bij taken waar zij niet voor opgeleid zijn. 
Gezien de vaak zeer drukke roosters van specialisten is het lastig om een opleiding in te 
roosteren. Het is daarom goed om al tijdens de opleiding aandacht te besteden aan de be-
langrijkste onderwerpen.  
 
Strategie en beleid 
Om de prestaties van een afdeling of maatschap te kunnen verbeteren is kennis over 
strategie en beleid essentieel. Het ontwikkelen van een visie, het vaststellen van een 
beleidsplan en dit uitwerken in een jaarplan. Ook zou je een SWOT-analyse uit moeten 
kunnen voeren. Het is belangrijk hier al iets over te leren tijdens de opleiding. “Het zou 
leuk zijn om het te leren van iemand die weet hoe het moet. Dan kom jij met een frisse 

                                                      
23 Het focusgroepgesprek is gehouden met zeven medisch specialisten: plastisch chirurg (in solopraktijk), patholoog 

(driemanspraktijk in loondienst), maag-darmspecialist (maatschap van negen), klinisch geriater (vakgroep van vijf), 
dermatoloog (maatschap van drie), internist-hematoloog (maatschap van negen) en een gynaecoloog (vrijgevestigde 
maatschap van zes). 

24 Vanwege de geringe hoeveelheid tijd die voor dit gesprek beschikbaar was is alleen ingegaan op de vijf INK-
deelonderwerpen en niet op de rol die de opleiding in het algemeen zou moeten spelen. 
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blik, als je het weer van je collega’s moet leren heb je de valkuil dat je dan een beetje met 
het spoor meegaat. Na vijf jaar denk je dan, “Dat had helemaal niet zo gemoeten.” 
Nu er meer wordt samengewerkt is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de organi-
satie van de gezondheidszorg. Voor het implementeren van transmurale afspraken moet je 
weten welke organen daarbij betrokken zijn.  
 
Management van mensen 
Het beoordelen van sollicitatiebrieven, het voeren van een sollicitatiegesprek, het be-
oordelen van het functioneren van collega’s, weten welke procedures doorlopen moeten 
worden. Van dergelijke zaken moet je kennis hebben, om een goed team samen te stellen 
om te voorkomen dat een slecht functionerende collega ontslagen moet worden.  
Het is goed om begrip te hebben van de meer beleidsmatige aspecten van management 
van medewerkers, om daar over mee te denken. Dit soort zaken kost ook heel veel tijd, 
waar mogelijk zouden ze aan anderen, bijvoorbeeld de afdeling P&O, overgelaten moeten 
worden om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan de behandeling van patiënten.  
De communicatie aspecten van het managen van medewerkers horen thuis in de oplei-
ding. De meer beleidsmatige aspecten zou men in de praktijk moeten leren, dergelijke 
onderwerpen gaan pas aanspreken als je er verantwoordelijkheid voor krijgt. 
 
Management van middelen 
Over de DBC-systematiek is nu veel meer kennis nodig dan vroeger, DBC-lijsten moeten 
goed ingevuld worden omdat men anders niet gehonoreerd wordt. Over andere aspecten 
van management van middelen zoals patiëntenlogistiek en capaciteitsmanagement zouden 
specialisten wel willen kunnen meedenken, maar er niet de leiding in nemen. Het pro-
bleem in ziekenhuizen is echter vaak dat dergelijke zaken niet gedelegeerd kunnen wor-
den omdat er geen ondersteuning voor geboden wordt. Noodgedwongen houdt men zich 
er dan toch mee bezig; gesuggereerd wordt om ondersteuning te vragen bij de VVAA. 
Gezien het overladen programma tijdens de opleiding gaat het te ver om ook aan dit 
onderwerp aandacht te besteden.  
 
Management van processen 
Om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken is kennis nodig over presta-
tie-indicatoren en het opstellen van protocollen. Hoewel dit laatste veel tijd kost kunnen 
specialisten dit niet aan anderen overlaten. Het is ook heel belangrijk dat specialisten zich 
(al tijdens de opleiding) voorbereiden op de marktwerking in de zorg. Prestaties van 
ziekenhuizen zullen steeds meer openbaar gepubliceerd worden. Het is daarom belangrijk 
om goed te presteren omdat patiënten liever naar een hoog scorend ziekenhuis gaan.  
In het kader van de automatisering wordt steeds meer gebruik gemaakt van het elektro-
nisch patiëntendossier. Het omgaan hiermee vereist ook zeer praktische vaardigheden 
zoals typen. Dit moet men al doende leren, maar het is wel erg belangrijk bij het voor-
komen van fouten. De opleiding zou daar meer aandacht aan kunnen besteden.  
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7.9 Conclusies  
 
Het programma van SMMS kan door alle specialisten in opleiding in Nederland gevolgd 
worden. De ziekenhuizen bieden zelf echter ook scholing aan; het is niet bekend in welke 
mate van beide opties gebruik wordt gemaakt. In het SMMS-programma ligt de nadruk 
bij onderwerpen op het gebied van ‘strategie en beleid’ en ‘leiderschap’. Dit sluit aan bij 
de behoeften die genoemd werden door de focusgroep. Deze twee onderwerpen werden 
als belangrijkste genoemd, samen met management van processen. In management van 
middelen en van medewerkers is wel inzicht nodig, maar specialisten zouden dat graag 
zoveel mogelijk willen laten uitvoeren door experts op de betreffende gebieden. 
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8 Resultaten opleidingen voor tandarts  
 
 
 
De opleiding tot tandarts kan in Nederland aan drie instellingen worden gevolgd: aan de 
universiteiten van Nijmegen en Groningen en bij ACTA, een samenwerkingsverband van 
de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. De opleiding bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een 
masteropleiding van twee jaar. Deze inventarisatie heeft betrekking op beide fasen van de 
opleiding.  
 
 

8.1 Managementonderwijs in de opleiding tot tandarts 
 
Elementen managementonderwijs Amsterdam 
Het managementonderwijs wordt gegeven in één verplicht blok (twee weken) in het 
vijfde jaar, dit is het tweede jaar van de Masteropleiding. In het nieuwe curriculum wordt 
dit een blok van acht weken. In dit blok wordt een softwareprogramma gebruikt dat een 
praktijkovername simuleert; aan de hand daarvan kan een ondernemingsplan opgesteld 
worden.25  
 In de overige vier jaar wordt er geen expliciet managementonderwijs gegeven. Wel is er 
aandacht voor diverse managementvaardigheden verweven door de hele opleiding; dit 
betreft vooral communicatievaardigheden, samenwerking, klachtenbehandeling en het 
geven van voorlichting. Hoewel deze vaardigheden zich vooral op de (omgang met de) 
patiënt richten, kunnen deze vaardigheden ook aangewend worden in bijvoorbeeld onder-
handelingssituaties, werkbesprekingen, (regionale) overleggen en dergelijke.  
Vanaf het derde jaar van de opleiding komen studenten in aanraking met integrale tand-
heelkunde; alle disciplines van het vak tandheelkunde komen dan bij elkaar. Derde, 
vierde en vijfdejaars studenten werken samen en hebben elk hun eigen rol, afhankelijk 
van het studiejaar.Vijfdejaars studenten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 
opstellen van een behandelplan. 
 
Elementen managementonderwijs Groningen 
Ook in Groningen wordt gewerkt aan een nieuw curriculum. De ordening van het nieuwe 
onderwijsprogramma sluit aan bij vijf rollen die samenhangen met verschillende aspecten 
van het werk: tandarts, medicus, zorgverlener, manager en academicus. In ieder jaar is 
een onderwijseenheid ‘professionalisering’ ingeroosterd waarin aandacht wordt besteed 
aan onder andere zorgvisie, organisatie van de gezondheidszorg, communicatieve vaar-
digheden, samenwerking en klinisch ethische reflectie.  
Het managementonderwijs bestaat uit het verplichte blok ‘praktijkvoorbereiding’ dat in 
het vijfde jaar wordt gegeven (4 studiepunten, dit is 112 studiebelastinguren). In dit blok 
wordt - evenals in Amsterdam en Nijmegen – het softwareprogramma ‘DOT’ gebruikt 

                                                      
25 De NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering van tandheelkunde) heeft in samenwerking met ACTA 

(Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) het softwareprogramma DOT ontwikkeld (Digitaal 
Ondernemersplan). 
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om een ondernemingsplan op te stellen. Daarnaast komen in dit blok uiteenlopende 
onderwerpen aan de orde zoals personeelsbeleid, burnout, financiën, ethiek en wetgeving.  
 
Elementen managementonderwijs Nijmegen 
Het managementonderwijs in Nijmegen bestaat uit één verplicht blok in elk van de vijf 
jaar. In de eerste vier jaar komen juridische, ethische en sociale basiskennis aan de orde. 
Meer specifiek betreft dit onderwijs in het eerste jaar de werking van de gezondheidszorg, 
in het tweede en derde jaar communicatie (met patiënten) en in het vierde jaar de nieuwe 
zorgverzekering, wet- en regelgeving, gezondheidsrecht, en aansprakelijkheid.  
In het vijfde jaar wordt deze kennis toegespitst op de latere werkzaamheden als tandarts. 
In het blok ‘vestiging en praktijkvoering’ wordt aandacht besteed aan boekhouding, prak-
tijkovername, het schrijven van een ondernemingsplan (met het software programma 
DOT), ethiek, arbeidsrecht en team-werken.  
In november 2005 is de opleiding in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen een groepspraktijk gestart met als doel het groepsproces te simuleren en daar-
van te leren. Studenten tandheelkunde, mondhygiëne en tandartsassistenten werken in 
deze praktijk samen en leren bijvoorbeeld hoe een team samen een behandelplan maakt. 
 
Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
In tabel 8.1 zijn de onderwerpen die aan de orde komen in het managementonderwijs 
voor tandartsen ingedeeld volgens de organisatievelden van het INK-model. In bijlage 5 
staat een volledig overzicht van de inhoud van alle onderwijseenheden, de overeen-
komstige INK-onderwerpen en de studielast.  
 
 
Tabel 8.1: Indeling van onderwerpen volgens het INK-model 
 
 Amsterdam Groningen Nijmegen 
Management van processen     
Formaliseren van processen * * * 
Kwaliteit organisatie * * * 
ICT *   
Zelfstandig vestigen *  * 
Management, communicatie en informatie *  * 
Klachtenbehandeling *  * 
Anders * * * 

Management van medewerkers    
Bijsturen medewerkers/coachen    
Feedback geven  *  
Personeelswerving en selectie    
Op peil houden vaardigheden medewerkers    
Loopbaanmanagement    
Beoordelings/functioneringsgesprekken    
Ziekteverzuimbeleid  *  
Sollicitatie/ontslaggesprekken    
Arbeidsomstandighedenbeleid * * * 
Functioneringsgesprekken    
Personeelsbeleid/HRM  *  
Anders    
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Vervolg tabel 8.1 
 
 Amsterdam Groningen Nijmegen 
Strategie en beleid    
Ontwikkelen en formuleren strategie    
Ontwikkelen beleid en doelstellingen * * * 
Schrijven jaarplannen    
Juridische aspecten * * * 
Organisatie gezondheidszorg * * * 
Anders  * * 

Leiderschap    
Motiveren medewerkers    
Genereren van middelen    
Omgaan werkdruk stresshantering    
Timemanagement  *  
Schriftelijke communicatie * * * 
Verbale communicatie * * * 
Presenteren    
Onderhandelen *   
Conflicthantering    
Vergaderen/besluitvorming    
Zelfmanagement *   
Projectmanagement    
Anders  * * 

Management van middelen    
Strategische planning    
Patiëntenlogistiek    
Capaciteitsmanagement  *  
Financiële verslaglegging *   
Kostprijsbeoordeling    
Logistiek en informatievoorziening    
Financiering en logistiek * * * 
Samenwerking (professionals, ketenpartners) * * * 
Contacten met leveranciers    
Contacten met zorgverzekeraars    
Anders    
 
* Informatie uit de studiegids. 
 
 
Alle velden van het INK-model komen tijdens de opleidingen van tandartsen aan de orde. 
In Amsterdam en Nijmegen is er een bredere aandacht voor ‘management van processen’; 
is Groningen is de aandacht voor ‘management van medewerkers’ breder dan beide 
andere opleidingen. De aandacht voor de overige onderwerpen is grotendeels verge-
lijkbaar. Alledrie de opleidingen besteden veel aandacht aan sociale en communicatieve 
vaardigheden en allen hebben een blok management in het vijfde jaar met aandacht voor 
juridische, fiscale en financiële aspecten van de bedrijfsvoering.  
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8.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
Een afgestudeerde tandarts moet theoretisch gezien in staat zijn een eigen praktijk op te 
zetten. Daarvoor zijn tijdens de opleiding voldoende handvatten aangereikt. Hij/zij moet 
inhoudelijk en in beginsel in staat zijn hiermee enige jaren vooruit te kunnen, volgens de 
opleidingen in Nijmegen en Amsterdam. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden 
hebben de tandartsen na verloop van tijd behoefte aan (extra/nieuwe) management-
vaardigheden. De opleiding in Groningen is van mening dat de studenten eerst moeten 
uitzoeken wat voor tandarts ze willen worden. De studenten worden zodanig opgeleid dat 
ze weten waar ze (vervolgens) met vragen terecht kunnen en waar ze hun informatie kun-
nen vinden 
 
Nijmegen en Amsterdam besteden aandacht aan de veranderde rol van tandarts. De tand-
arts speelt volgens hen steeds meer een centrale en coördinerende rol in de mondgezond-
heidszorg van de patiënt. Deze nieuwe rol hangt nauw samen met het werken in team-
verband en met het beschikken over managementvaardigheden. Het aanleren hiervan kan 
echter pas een volwaardige plaats in het curriculum krijgen wanneer er sprake is van een 
zesjarig opleidingstraject. Vooralsnog wordt er weinig plaats ingeruimd in het curriculum 
voor managementonderwijs omdat dit ten koste zou gaan van andere (inhoudelijke) 
onderdelen die tot de bagage van de afgestudeerde moeten behoren (en die niet of nauwe-
lijks in het postacademische onderwijs aan bod komen). Aangezien er wel ruime moge-
lijkheden zijn om bij- en nascholing te volgen op het gebied van managementvaardig-
heden, is er voor gekozen hier relatief weinig aandacht aan te besteden. 
 
Het managementonderwijs is gericht op meerdere functies, hoewel er impliciet van uit 
wordt gegaan dat iemand zelf de verantwoordelijkheid voor een praktijk zal krijgen 
(Amsterdam, Groningen, Nijmegen). In Nijmegen wordt daarnaast de laatste tijd meer 
nadruk gelegd op de functie van waarnemer, aangezien de meeste afgestudeerde tand-
artsen eerst als waarnemer aan het werk zullen gaan.  
 
 

8.3 De rol van de stages  
 
Over het algemeen lopen de studenten van de drie opleidingen weinig stages. Wel behan-
delen de studenten intern patiënten (onderwijspraktijk), maar hierbij is weinig tot geen 
aandacht voor managementtaken of vaardigheden. In Amsterdam moeten de studenten bij 
toerbeurt tijdens deze onderwijspraktijk wel activiteiten uitvoeren als administratie, het 
bellen van patiënten, het verwerken van gegevens, bewaken van hygiëne enzovoorts. 
Deze activiteiten zijn bijkomend, staan niet geroosterd en er zijn ook geen specifieke 
doelstellingen voor opgesteld. 
Studenten in Nijmegen gaan in hun 5e jaar naar de groepspraktijk in Arnhem. Daar 
werken de studenten van diverse opleidingen samen. In deze groepspraktijk is aandacht 
voor bepaalde managementvaardigheden, namelijk het ‘teamconcept’. Specifieke doel-
stellingen op het gebied van managementvaardigheden voor deze stage worden momen-
teel ontwikkeld in een werkgroep van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het UMCN. 
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In Groningen wordt gewerkt met een zogenaamde adoptiestage. Studenten lopen ge-
durende 5 jaar enkele dagen per jaar stage in één praktijk. Ze krijgen hiervoor ook op-
drachten mee, gekoppeld aan het kennisniveau wat ze op dat moment hebben en aan 
onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde zijn gekomen. In de eerste twee studie-
jaren lopen de studenten twee dagen per jaar stage. Vanaf het derde jaar is dit minimaal 
twee dagen per jaar. Specifieke doelstellingen op het gebied van managementvaardig-
heden voor deze stage zijn gekoppeld aan de opdrachten die studenten meekrijgen bij hun 
stages. Tevens moeten studenten in het 5e jaar de onderwerpen die tijdens de cursus prak-
tijkvoorbereiding aan de orde komen bespreken met hun stagetandarts.  
 
 

8.4 Docenten  
 
Op alledrie de opleidingen wordt het managementblok in het 5e jaar, dat valt onder 
‘sociale tandheelkunde’, grotendeels gegeven door (medewerkers van ) de NMT. Daar-
naast worden experts en gastdocenten ingehuurd voor de diverse onderdelen en colleges 
van het blok. In Groningen zijn dat bijvoorbeeld een Tweede Kamerlid, een docent van 
een andere opleiding tandheelkunde en een arbeidsdeskundige. In Amsterdam verzorgen 
een psycholoog, een ethicus en een jurist een deel van het managementblok. 
De blokken van de eerste vier jaar in Nijmegen worden voornamelijk gegeven door een 
tandarts/jurist, jurist, ethicus, socioloog en een psycholoog. 
 
 

8.5 Landelijke eindtermen  
 
Op Europees niveau zijn er eindtermen en competenties vastgesteld waaraan een net afge-
studeerde tandarts moet voldoen. Deze eindtermen en competenties zijn vertaald naar de 
Nederlandse situatie door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). Op deze eindtermen en competenties is het onderwijs van alledrie de opleidin-
gen tandheelkunde gebaseerd. Onlangs zijn de drie opleidingen tandheelkunde gevisiteerd 
door de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities); daarbij werd ook aandacht 
besteed aan de aansluiting van het onderwijs op de eindtermen.  
 
 

8.6 Veranderingen in het managementonderwijs  
 
In Nijmegen is er meer aandacht gekomen voor het werken in teamverband (‘team-
concept’), waarbij het onderdeel ethiek ook is veranderd en meer teamgericht is ge-
worden. Ook in Amsterdam is er in het nieuwe curriculum meer aandacht op het gebied 
van samenwerken. In Groningen is het blok qua opzet en onderwerpen niet veranderd. 
Ondanks de invoering van het nieuwe curriculum is er op het gebied van management-
onderwijs verder niet veel veranderd. In Nijmegen is het managementblok in het 5e jaar 
onlangs wel geactualiseerd.  
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8.7 Toekomstige veranderingen  
 
In Nijmegen zal er in de toekomst nog meer nadruk op het teamconcept gelegd worden en 
komt er meer focus op samenwerking. In het kader van de algehele curriculumherziening 
zal in Amsterdam het managementblok in het 5e jaar ‘in een nieuw jasje worden ge-
stoken’ en worden uitgebreid, maar inhoudelijk zal er niet veel veranderen. In Groningen 
wordt ook het hele curriculum veranderd. Mogelijk zal het managementonderwijs daarbij 
een andere invulling krijgen. 
Over het algemeen zijn de drie opleidingen voor tandheelkunde niet ontevreden over het 
aanbod aan managementonderwijs dat wordt gegeven, gezien de theoretische omgeving 
waarin het onderwijs wordt gegeven (Nijmegen) en gezien de beperkte tijd die er voor is 
(Groningen, Amsterdam). Amsterdam en Groningen geven aan dat een eventueel zesde 
studiejaar wenselijk is; er zou dan ook meer aandacht zijn voor managementonderwijs. 
 
 

8.8 Behoefte aan managementvaardigheden 26 
 
Rol van de opleiding 
De opleiding zou een veel grotere rol moeten spelen in het aanleren van management-
vaardigheden. Door de vele nieuwe ontwikkelingen op tandheelkundig gebied is de studie 
echter eigenlijk te kort geworden om daarin ook nog aandacht aan management te geven. 
Als er een uitbreiding zou komen naar zes jaar dan zou er aan het einde van de opleiding 
een verplichte uitgebreide cursus management gegeven moeten worden die voor iedereen 
geschikt is, ongeacht of men later in loondienst gaat, een praktijk overneemt of zelf een 
nieuwe praktijk opzet. De focusgroep betwijfelt of stages een rol kunnen spelen, studen-
ten zijn dan meer bezig om een goede tandarts te worden dan een goede ondernemer. 
 
Leiderschap 
Voor zelfstandigen zijn alle vaardigheden min of meer belangrijk. Met name genoemd 
worden commercieel inzicht om de praktijk rendabel te krijgen, onderhandelen met 
patiënten, feedback geven, ziekteverzuim. Anderzijds is het zo dat je al doende leert. 
Dergelijke onderwerpen hoeven niet extra benadrukt te worden in het onderwijs: het zit al 
verweven in de opleiding.  
 
Strategie en beleid 
Elke tandarts wil uiteindelijk ‘een mooie praktijk’ hebben; daarvoor is een visie belang-
rijk. Drie van de vijf focusgroepleden hebben tijdens hun studie de “Dental Management 
Game” gevolgd. Een cursus buiten het curriculum om, aangeboden door een aantal com-
merciële bedrijven, waarin aandacht besteed wordt aan alle zakelijke aspecten van het 
tandartsvak. De focusgroep vindt dat deze cursus ofwel verplicht zou moeten worden als 
onderdeel van het curriculum, of in een meer objectieve vorm aangeboden moeten wor-
den met meerdere aanbieders. 
 
                                                      
26 Het focusgroepgesprek is gehouden met vijf tandartsen. Drie van hen hebben de opleiding gevolgd in Amsterdam, twee 

in Groningen. Eén is werkzaam in een variant-maatschap (vorm van langdurig medewerkerschap), één als freelancer 
met een startende eigen praktijk, één in loondienst, één als medewerker en één met een eigen praktijk. 
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Management van medewerkers 
Als een tandarts van de opleiding komt begint wordt het aansturen van assistentes een 
belangrijke vaardigheid. Dit moet tijdens de opleiding worden geleerd, maar het moet ook 
wel in iemand zitten om dit te kunnen. Later komen ook andere vaardigheden aan de orde 
zoals personeelswerving, het voeren van sollicitatie-, functionerings- en beoordelings-
gesprekken, loopbaanmanagement en ziekteverzuimbeleid. Ook deze onderwerpen horen 
verplicht in de opleiding thuis. Aan sommige aspecten zijn landelijke regels verbonden, 
deze kunnen op een zakelijke manier worden uitgelegd. Andere zaken zijn dermate af-
hankelijk van de omstandigheden dat het lastig is om te bedenken hoe deze in een onder-
wijsvorm gegoten zouden moeten worden. 
 
Management van middelen 
Financiële verslaglegging wordt meestal uitbesteed aan een accountant, contacten met 
leveranciers is vooral een taak van de assistentes. Verder hebben tandartsen met een eigen 
praktijk met alle onderwerpen te maken die worden genoemd, als medewerker zijn deze 
zaken minder relevant.  
 
Management van processen 
Kwaliteit wordt steeds belangrijker voor beleidspartijen in de zorg, maar tandartsen zijn 
nogal afhouden uit vrees dat het gepaard zal gaan met veel regels en formulieren. “We 
zijn wel toe aan een grotere mate van kwaliteit. Ik ben er wel voor om kwaliteit te laten 
toetsen (HKZ), maar als ik hoor dat er zo veel papier aan vooraf moet gaan…”. Het is 
belangrijk om daar al tijdens de opleiding aandacht aan te besteden. Het moet duidelijk 
worden dat waarom het gaat: “Je creëert omstandigheden om een betere vulling te maken. 
Dat wil nog niet zeggen dat hij beter wordt.”  
 
 

8.9 Conclusies  
 
De opleidingen verschillen in hun aandacht voor ‘management van processen’ en 
‘management van medewerkers’. De aandacht voor de overige onderwerpen is groten-
deels vergelijkbaar; alle opleidingen besteden veel aandacht aan sociale en communica-
tieve vaardigheden. Op managementgebied zijn er de afgelopen jaren geen grote ver-
anderingen doorgevoerd. Zowel de opleidingen als de focusgroep geven aan dat de 
opleiding eigenlijk verlengd zou moeten worden tot zes jaar. Er zou dan ook meer aan-
dacht aan management gegeven kunnen worden.  
De behoefte van de focusgroep ligt vooral op het vlak van management van mede-
werkers, visie (strategie en beleid) en kwaliteitsbeleid. Deze behoeften (vooral de laatste 
twee) sluiten aan bij de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg als geheel en in de 
tandartsenzorg in het bijzonder.  
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9 Resultaten opleidingen voor verloskundige  
 
 
 
De opleiding tot verloskundige is een 4-jarige HBO opleiding. Er zijn in Nederland drie 
opleidingen tot verloskundige gevestigd, in vier opleidingsplaatsen: Amsterdam (Verlos-
kunde Academie Amsterdam), een dependance van Amsterdam in Groningen (Verlos-
kunde Academie Groningen, ‘Catharina Schrader’), Maastricht (Vroedvrouwenschool 
Maastricht) en Rotterdam (Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige, SROV). 
De inventarisatie van het managementonderwijs betreft de opleidingen in Amsterdam, 
Rotterdam en Maastricht.  
 
 

9.1 Managementonderwijs in de opleiding tot verloskundige 
 
Elementen managementonderwijs Amsterdam en Groningen 
In 2004 is gestart met de invoering van een nieuw competentiegericht curriculum. Het 
onderwijs is onderverdeeld in leerlijnen waarin het managementonderwijs verweven is 
(wetenschappelijke leerlijn, vaardigheden leerlijn, integrale leerlijn en studieloopbaan 
leerlijn). In de eerste twee studiejaren wordt ongeveer vijf punten (van 28 uur) per jaar 
besteed aan managementvaardigheden.  
Het onderwijs is casusgestuurd. Tijdens vrijwel alle modules komen de onderwerpen 
“maatschappelijke aspecten van de zorg”, “medische ethiek”, “ICT”, “methoden en 
technieken” en “communicatieve-, schriftelijke-, presentatie- en managementvaardig-
heden” aan de orde. Afhankelijk van de inhoud van de modules worden andere aspecten 
van deze managementonderwerpen belicht. 
Voor het derde jaar van het nieuwe curriculum wordt de module “Dagelijkse praktijk: 
Zorg en management” ontwikkeld. Voor het vierde jaar zal onder andere de module 
“Beginnend beroepsbeoefenaar” ontwikkeld worden.27 Ook tijdens de stages wordt er 
aandacht besteed aan managementvaardigheden in de vorm van stageopdrachten. Door de 
veranderingen in het curriculum wordt er naar schatting uiteindelijk ongeveer twee maal 
zoveel tijd aan managementvaardigheden besteed ten opzichte van het oude curriculum. 
 
Elementen managementonderwijs Rotterdam 
Het onderwijs in Rotterdam is eveneens onderverdeeld in lijnen (conceptuele leerlijn, 
vaardigheden leerlijn, studieloopbaan leerlijn en ervaringsreflectie leerlijn (met stages)). 
Het managementonderwijs komt afwisselend in de verschillende leerlijnen aan de orde en 
is verweven in het onderwijs. In het managementonderwijs in de ‘sociale vaardigheden 
lijn’ trainen studenten bijvoorbeeld slecht nieuws gesprekken, leren zij om te onder-
handelen en voeren zij samenwerkingsopdrachten uit. In het vierde jaar wordt het blok 
‘Starten in de beroepspraktijk’ gegeven. Ook in de aanloop naar de stages wordt er aan-
dacht besteed aan managementvaardigheden in de vorm van stageopdrachten. Deze op-
drachten hebben onder andere betrekking op praktijkvoering, het starten en overnemen 
van een praktijk, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, evalueren en 
verslagleggen, samenwerken en het versterken van de beroepsgroep. Studenten mogen 
                                                      
27 Specifieke informatie over de inhoud van deze modules was ten tijde van dit onderzoek nog niet bekend. 
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binnen deze globale onderwerpen zelf een opdracht kiezen; in het overzicht in de bijlagen 
zijn de onderwerpen opgenomen die als voorbeeld worden genoemd in de studiegids.28  
 
Elementen managementonderwijs Maastricht 
Het onderwijs in Maastricht bestaat zowel uit blokken waarbinnen probleemgestuurd 
onderwijs (PGO) wordt gegeven als uit lijnonderwijs. In het eerste jaar is aandacht voor 
de plaats, positie en de rol van verloskundige in de gezondheidszorg; dit betreft een 
studieopdracht binnen het PGO en een college. Tijdens de stages komt verslaglegging (in 
elektronische dossiers) aan de orde. Tijdens het tweede jaar komen niet-cliëntgebonden 
onderdelen van het vak van verloskundige aan de orde tijdens de stages, zoals declaraties, 
besprekingen en overleg met diverse partners in de zorg. Een belangrijk onderwerp in het 
derde jaar is kwaliteitszorg (in de vorm van PGO-onderwijs). Tijdens het vierde is er aan-
dacht voor de praktijkorganisatie: het opstellen van een stappenplan als startende onder-
nemer in een verloskundigenpraktijk. In het vierde jaar kunnen studenten ook het keuze-
blok ‘management en beleid’ volgen. Diverse (communicatieve) sociale vaardigheids-
trainingen zoals onderhandelen, presenteren, samenwerken (zowel cliëntgericht als niet-
cliëntgericht) lopen door de 4 leerjaren heen (lijnonderwijs). 
 
Indeling managementonderwijs volgens het INK-model 
In tabel 9.1 zijn de onderwerpen die aan bod komen in Amsterdam, Maastricht en Rotter-
dam ingedeeld volgens de organisatievelden van het INK-model. In bijlage 5 staat be-
schreven welke stappen zijn gezet om van modules, blokken en vakken tot deze indeling 
te komen.  
 
 

                                                      
28 Er is daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat veel studenten het voorbeeldonderwerp daadwerkelijk kiezen. 
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Tabel 9.1 Indeling van onderwerpen volgens het INK-model 
 

Amsterdam/Groningen Maastricht Rotterdam 
Management van processen     
Formaliseren van processen *   
Kwaliteit organisatie * * * 
ICT * * * 
Zelfstandig vestigen * * * 
Management, communicatie en informatie * * * 
Klachtenbehandeling *  * 
Anders * * * 

Management van medewerkers    
Bijsturen medewerkers/coachen *  * 
Feedback geven *  * 
Personeelswerving en selectie    
Op peil houden vaardigheden medewerkers  * * 
Loopbaanmanagement    
Beoordelings/functioneringsgesprekken    
Ziekteverzuimbeleid    
Sollicitatie/ontslaggesprekken    
Arbeidsomstandighedenbeleid *  * 
Functioneringsgesprekken    
Personeelsbeleid/hrm  *  
Anders    

Strategie en beleid    
Ontwikkelen en formuleren strategie  *  
Ontwikkelen beleid en doelstellingen  * * 
Schrijven jaarplannen  *  
Juridische aspecten * *  
Organisatie gezondheidszorg * * * 
Anders    

Leiderschap    
Motiveren medewerkers *  * 
Genereren van middelen    
Omgaan werkdruk stresshantering    
Timemanagement    
Schriftelijke communicatie * *  
Verbale communicatie * * * 
Presenteren * * * 
Onderhandelen  * * 
Conflicthantering * * * 
Vergaderen/besluitvorming * * * 
Zelfmanagement *   
Projectmanagement    
Anders * * * 

Management van middelen    
Strategische planning    
Patiëntenlogistiek    
Capaciteitsmanagement *   
Financiële verslaglegging    
Kostprijsbeoordeling  *  
Logistiek en informatievoorziening    
Financiering en logistiek  *  
Samenwerking (professionals, ketenpartners) * * * 
Contacten met leveranciers    
Contacten met zorgverzekeraars    
Anders  * * 
 
* Informatie uit de studiegids. 
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Zowel in Amsterdam als in Maastricht en Groningen komen diverse aspecten van 
‘management van processen’ aan de orde; dit geldt eveneens voor ‘leiderschap’. Het 
aanbod aan onderwerpen gerelateerd aan ‘strategie en beleid’ is in Maastricht breder dan 
beide andere opleidingen, dit lijkt ook te gelden voor ‘management van middelen’. Het 
aanbod aan onderwerpen op het gebied van ‘management van medewerkers’ is bij alle 
opleidingen smal. 
 
 

9.2 Doelen van het managementonderwijs 
 
Op alledrie de opleidingen worden de aanstaande verloskundigen opgeleid tot zelfstandi-
ge beroepsbeoefenaren/ondernemers. Aangezien het merendeel van de studenten uiteinde-
lijk in een (al dan niet eigen) praktijk gaat werken, is het managementonderwijs voor-
namelijk gericht op de verloskundige in de eerstelijn. Dit betekent dat zowel het zelfstan-
dig vestigen als het werken in een maatschap aandachtsgebieden zijn. 
 
 

9.3 De rol van de stages  
 
Bij alle opleidingen spelen de stages een rol bij het leren van managementvaardigheden. 
Dit gebeurt aan de hand van opdrachten die in de blokboeken en studiegidsen staan ver-
meld. In Maastricht worden door de studenten zelf leerdoelen geformuleerd voor de 
stages.  
 
 

9.4 Docenten  
 
Het geïntegreerde managementonderwijs wordt op alle opleidingen gegeven door de be-
treffende docenten (verloskundigen met ervaring in de eigen praktijk). Het specifieke 
managementonderwijs wordt in Amsterdam gegeven door verloskundigen die zich hierin 
hebben gespecialiseerd, experts en gastdocenten van de VVAA en de KNOV (Konink-
lijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) zoals juristen, artsen, verzekerings-
geneeskundigen en adviseurs en beleidsmakers bij verzekeringsmaatschappijen. In 
Rotterdam en Maastricht wordt het blok kwaliteitszorg verzorgd door de kwaliteits-
zorgfunctionaris en een verloskundige die zich daarin heeft verdiept.  
 
 

9.5 Landelijke eindtermen  
 
De landelijke eindtermen zijn afgeleid van het (landelijk) beroepsprofiel waaraan de op-
leidingen moeten voldoen. De landelijke eindtermen zijn weer vertaald in opleidingseind-
termen. De eindtermen zijn helder genoeg om het managementonderwijs hierop goed te 
laten aansluiten. De opleidingen voor verloskundige zullen op termijn niet langer onder 
het ministerie van VWS horen, maar onder het ministerie van OCW. Vooruitlopend hier-
op zijn de opleidingen in Rotterdam en Amsterdam al gevisiteerd/geaccrediteerd. In 
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Maastricht bezoekt de inspecteur van Volksgezondheid de opleiding, in samenwerking 
met de beroepenveldcommissie. 
 
 

9.6 Veranderingen in het managementonderwijs  
 
De drie opleidingen hebben allen sinds kort een nieuw curriculum, waarin meer aandacht 
is voor managementonderwijs. In Maastricht heeft dit onderwerp meer vorm gekregen 
waardoor het voor de studenten dichterbij de reële situatie ligt. In Rotterdam is nu in hele 
opleiding meer aandacht voor bedrijfsvoering. Ook de stageopdrachten zijn hier nu meer 
op gericht. In Amsterdam is het curriculum voor de eerste twee studiejaren al geïmple-
menteerd.  
Reden voor deze verandering was bij de opleiding in Rotterdam dat door zowel de alumni 
als de opleiding zelf een lacune in de competenties van de alumni ten aanzien van de 
managementvaardigheden geconstateerd. In Maastricht kwam de roep om verandering en 
een betere aansluiting bij de praktijk vanuit het veld In Amsterdam zijn de veranderingen 
het gevolg van de eigen visitatie in 2003. Omdat het oude curriculum al tien jaar oud was 
besloot men naar aanleiding van de verbeterpunten een compleet nieuw curriculum te 
ontwikkelen. 
 
 

9.7 Toekomstige veranderingen  
 
In Amsterdam wordt eind 2005 het curriculum voor het derde en vierde jaar ontwikkeld. 
Er zal in deze jaren meer aandacht zijn voor managementonderwijs. In Rotterdam wordt 
eind 2005 het curriculum voor het vierde jaar ontwikkeld. Als gevolg van het nieuwe 
curriculum is er dan in de hele opleiding meer aandacht voor managementonderwijs. Bij 
de opleiding in Maastricht gaat de opzet van de opleiding veranderen. Deze zal meer 
competentiegericht worden, maar dat zal geen gevolgen hebben voor het management-
onderwijs. De opleidingen in Amsterdam en Maastricht zouden in de toekomst graag nog 
meer aandacht voor managementonderwijs willen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden 
door het verplicht stellen van het keuzeblok ‘management en beleid’ (Maastricht).  
 
 

9.8 Behoefte aan managementvaardigheden 29 
 
Rol van de opleiding 
De opleiding zou een basis moeten bieden op managementgebied, maar het is niet nodig 
om studenten volledig voor te bereiden op het starten van een eigen praktijk. Die infor-
matie zou in een verdiepingsvak/mineur gegeven kunnen worden. Als een verloskundige 
zich zelfstandig vestigt kan zij/hij zich ook laten adviseren door de accountant, het bedrijf 
dat de programmatuur levert, financieel adviseurs en dergelijke. Bovendien biedt de web-
site van de KNOV veel informatie. Er is wel behoefte aan ‘kale’ informatie, de organisa-
ties die tijdens de opleiding informatie geven over verzekeringen en dergelijke geven 
                                                      
29 Het focusgroep gesprek is gehouden met vier verloskundigen. Drie van hen hebben de opleiding gevolgd in Amster-

dam, één in Rotterdam. Eveneens drie zijn werkzaam in een eigen praktijk, één is werkzaam in loondienst. 

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 75 



gekleurde informatie en prijzen vooral zichzelf aan. De ervaring van de focusgroep is dat 
een verloskundige de managementtaken “er een beetje tussendoor doet in de vrije 
uurtjes”. Het is dan moeilijk om daar tijdens de stage zicht op te krijgen.  
 
Leiderschap 
Voor de samenwerking met collega’s is het handig om meer te weten van communicatie, 
conflicthantering, vergaderen en besluitvorming. Tijdens de opleiding kan ook meer aan-
dacht besteed worden aan de communicatie met gynaecologen. “Je moet communiceren 
naar cliënten en gynaecologen alsof je ervaring hebt, je moet stevig in je schoenen staan, 
maar je moet wel open staan om te blijven leren.” Het is echter de vraag of studenten 
dergelijke vakken zullen kiezen omdat tijdens de studie de behoefte aan deze vaardig-
heden nog niet leeft. Vanwege de onregelmatigheid van het beroep is er minder behoefte 
aan timemanagement en het omgaan met werkdruk. Door nieuwe ontwikkelingen in de 
verloskunde is het wel handig om verstand te hebben van projectmanagement.  
 
Strategie en Beleid 
Verloskundigen zijn niet erg zakelijk ingesteld, het is ook niet iets wat de opleidingen 
meegeven, vindt de focusgroep. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig praktijken die een jaar-
plan schrijven. Er is daarom een grote behoefte aan vaardigheden op dit terrein. Het zou 
goed zijn als de opleiding hier aandacht aan zou besteden: nadenken over meerjaren-
beleid, visieontwikkeling, een jaarplan schrijven. Meedenken over nieuwe ontwik-
kelingen zou meer vanuit de beroepsgroep moeten komen. Ook stageplaatsen kunnen 
daar aandacht aan besteden door studenten uit te nodigen om gesprekken hierover bij te 
wonen. 
 
Management van medewerkers 
Voor verloskundigen met een eigen praktijk zijn dit belangrijke vaardigheden: “Het is zo 
belangrijk dat je goede mensen in dienst hebt. Het begint al bij het selectiegesprek.” De 
overheersende mening is dat management van medewerkers een onderwerp is voor bij- en 
nascholing. Wel is het belangrijk om tijdens de opleiding aan te stippen wat je later tegen 
kunt komen 
 
Management van middelen 
Het is handig om tijdens de opleiding aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een 
lange termijn visie. Hiermee kan worden voorkomen dat problemen optreden die voor-
zien hadden kunnen worden (bijvoorbeeld de vervanging van oude apparatuur). Verder is 
management van middelen vaak een kwestie van het verdelen van verantwoordelijkheden 
en het neerleggen van taken bij degene die daar gevoel voor heeft.30 Waar nodig kan die 
persoon dan bijscholing volgen.  
 
Management van processen 
Veel praktijken schrijven hun eigen protocollen. Ondanks dat de opleiding niet duidelijk 
stilstaat bij deze vaardigheid heeft de focusgroep het idee dit toch onder de knie te heb-
ben. Het belangrijkste aspect is de kwaliteit van de organisatie, de opleidingen moeten 

                                                      
30 Taken als financiële verslaglegging worden ook vaak uitbesteed aan een accountant. 
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studenten daarin zodanig stimuleren dat zij deelname aan kwaliteitsverbetering normaal 
vinden.  
 
 

9.9 Conclusies  
 
In de opleidingen voor verloskunde is sinds de invoering van het nieuwe curriculum meer 
aandacht gekomen voor managementonderwijs. Daarbij komen vooral management van 
processen en leiderschap ruimschoots aan de orde, terwijl de aandacht voor management 
van medewerkers minder breed is. Het onderwijsaanbod lijkt daarmee goed aan te sluiten 
bij de behoeften die de leden van de focusgroep hebben aangegeven. Volgens de focus-
groep moet de opleiding een zakelijke benadering van het beroep stimuleren.31 Daarbij 
zou de opleiding zelf aandacht moeten schenken aan allerlei aspecten met betrekking tot 
communicatie met collega’s en gynaecologen, het schrijven van een jaarplan en de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening. Aandacht moet wel gevraagd worden voor vaardig-
heden om een jaarplan te kunnen schrijven en een visie te ontwikkelen voor het beleid 
van een praktijk. Degelijke zaken worden voor verloskundigen steeds belangrijker, maar 
nog niet alle opleidingen besteden ook aan deze zaken aandacht. 

                                                      
31 Toen de focusgroepleden hun opleiding volgden (zij hebben allen deze in 2003 afgerond) was dat nog niet zo; zij 

merken echter dat de huidige generatie verloskundigen wat dat betreft al beter wordt opgeleid. 

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 77 



78 Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 



10 Samenvatting en beschouwing 
 
 
 
In dit rapport is het aanbod aan managementonderwijs binnen reguliere opleidingen voor 
professionals in de gezondheidszorg beschreven. Dit betreft alle opleidingen voor 
apothekers (2), dierenartsen (1), huisartsen (8), medisch specialisten (1), tandartsen (3) en 
verloskundigen (3) en een selectie van de opleidingen voor fysiotherapeuten (5). Het 
achterliggende doel van het onderzoek is om handvatten te bieden voor de verbetering 
van het managementonderwijs. 
 
Door middel van interviews en een inventarisatie van schriftelijk (en via internet beschik-
baar) materiaal is in de periode van oktober 2005 tot januari 2006 informatie verzameld 
over het onderwijs. Bij de schriftelijke inventarisatie stonden vragen centraal over allerlei 
aspecten van het onderwijs zoals de onderwerpen waarop het onderwijs betrekking heeft, 
de studielast, docenten en de plaats van het onderwijs in het curriculum. Deze informatie 
is aangevuld met interviews met betrokkenen waaronder onderwijsdirecteuren, onderwijs-
coördinatoren en docenten. In deze gesprekken werden vragen gesteld over onder andere 
de visie van de instelling ten aanzien van het managementonderwijs; aanpassingen in het 
onderwijs van de afgelopen jaren en eventueel nog te verwachten veranderingen. De 
inventarisatie is gecompleteerd met informatie over de behoefte van jonge professionals 
aan managementvaardigheden. De focusgroep gesprekken die hiervoor zijn hegouden 
hebben plaatsgevonden in de maanden februari tot en met mei 2006. De resultaten zijn 
per beroepsgroep beschreven in de hoofdstukken drie tot en met negen.  
 
Vijf vraagstellingen waren de leidraad voor dit onderzoek. Aan de hand daarvan zullen de 
resultaten van het onderzoek in deze beschouwing nogmaals kort worden besproken.  
 
 

10.1 Welke managementvaardigheden staan in deze studie centraal  
 
Managementonderwijs is er op gericht om managementvaardigheden aan te leren. Er is 
geen algemeen geldende omschrijving voor het begrip managementvaardigheid. Om een 
helder overzicht te kunnen maken van het onderwijsaanbod op dit gebied moest daarom 
eerst vastgesteld worden wat in dit onderzoek onder managementvaardigheden zou 
worden verstaan.  
Er is besloten om het INK-managementmodel te gebruiken om een basisindeling van 
managementvaardigheden te maken. Managementvaardigheden kunnen in dit model 
betrekking hebben op leiderschap, op strategie en beleid en op het managen van mede-
werkers, processen of middelen. Aan de hand van recent onderzoek zijn deze vijf 
onderwerpen verder uitgewerkt in deelonderwerpen waarop managementonderwijs 
betrekking kan hebben (Speet e.a., 2002). Voor de uitwerking in het huidige onderzoek 
daarvan gebruik gemaakt, aangevuld met managementliteratuur. In overleg met de 
begeleidingscommissie is besloten tot een definitieve indeling van managementvaardig-
heden; een overzicht hiervan staat in tabel 2.1.  
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De lijst met de - aan het INK-model gerelateerde - managementvaardigheden is op twee 
manieren in dit onderzoek gebruikt.  
1. Van elke onderwijsinstelling is met behulp van het schriftelijke materiaal en de infor-

matie uit de interviews een overzicht gemaakt van de onderwerpen die in het manage-
mentonderwijs aan de orde komen (deze overzichten staan in bijlage 5). Deze onder-
werpen zijn ‘vertaald’ naar de onderwerpen uit de lijst met INK-vaardigheden. Door 
deze vertaling worden onderwerpen van de verschillende opleidingen beter vergelijk-
baar. Zo worden ‘balans en winst- en verliesrekening’, ‘jaarrekening’ en ‘budget-
bewaking’ vertaald naar ‘management van middelen: financiële verslaglegging’. 
Evenzo worden ‘wachtlijsten’, ‘instroommanagement’ en ‘spreekuurorganisatie’ 
vertaald naar ‘management van middelen: patiëntenlogistiek’. ‘Belonen’, ‘functie-
waardering’ en ‘dienstverbanden’ worden vertaald naar ‘management van mede-
werkers: personeelsbeleid’. Als het niet duidelijk was hoe een onderwerp moest 
worden ingedeeld is waar mogelijk gebruik gemaakt van een omschrijving van de 
inhoud van het onderwijs om tot een indeling te komen. Dit kan bij sommige onder-
werpen tot gevolg hebben dat een onderwijsonderdeel met eenzelfde naam bij ver-
schillende INK-onderwerpen is ingedeeld. Om de betrouwbaarheid van de indeling te 
vergroten heeft een lid van de begeleidingscommissie het onderwijs van twee in-
stellingen eveneens voorzien van een indeling. Verschillen zijn bediscussieerd, de 
uitkomsten zijn gebruikt voor de indelingen van het onderwijs van alle andere 
instellingen.  

2. Tijdens de focusgroep gesprekken is ingegaan op de behoefte aan management-
vaardigheden ten aanzien van de vijf INK-deelgebieden. Om richting te geven aan de 
gesprekken dienden de lijsten met managementvaardigheden als voorbeeld en moge-
lijk gespreksonderwerp. Overigens was het niet de opzet van de gesprekken om alle 
vaardigheden afzonderlijk te bespreken. De leden van de focusgroepen hebben zelf 
aangegeven welke vaardigheden zij belangrijk vonden om nader op in te gaan.  

 
 

10.2 Het aanbod aan managementonderwijs  
 
Het was de opzet om via internet informatie te verzamelen over de inhoud van het 
managementonderwijs. Dit bleek slechts beperkt mogelijk; lang niet alle instellingen 
bleken (actuele) informatie over het curriculum op hun website te plaatsen. De meeste 
informatie is daarom tijdens de interviews gevraagd. Deze informatie had de vorm van 
studiegidsen, officiële en voorlopige notities, handleidingen, studieprogramma’s en 
dergelijke. Omdat veel opleidingen bezig waren met curriculumherzieningen bestaat het 
materiaal soms ook uit interne notities. Vanwege het grote aantal opleidingen was het niet 
de opzet om informatie uit moduleboeken en cursusmateriaal te verzamelen. Tijdens som-
mige interviews werd dergelijk materiaal wel spontaan overhandigd. Ook is in enkele ge-
vallen om een moduleboek gevraagd als het beschikbare materiaal niet de beoogde infor-
matie verschafte. 
Van de overlegde informatie zijn overzichten gemaakt van de opleidingsfase waarin het 
onderwijs aan bod komt, de naam van de module (of het vak, blok etc.), de werkvorm 
(zelfstudie, werkgroep, college etc.), de studielast, de onderwerpen die in de betreffende 
module worden behandeld en de vertaling daarvan naar INK-termen.  
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Exacte informatie over de studielast was niet altijd duidelijk in de beschikbare bronnen. 
Ook was de informatie over de studielast niet altijd vergelijkbaar: soms wordt de studie-
last vermeld inclusief zelfstudie, soms wordt alleen het aantal contact uren voor colleges 
vermeld. Ook wordt de studielast wisselend vermeld in studiepunten (SP of ECTS: 
European Credit Transfer System: 1 ECTS – 28 studielasturen). Vanwege deze ver-
schillen is besloten om geen vergelijkingen van de studielast te maken tussen instellingen 
en tussen beroepsgroepen. 
 
Van de overzichten in bijlage vijf zijn samenvattingen gemaakt voor de hoofdstukken 
drie tot en met negen. In deze overzichten is te zien welke onderwerpen tijdens het 
managementonderwijs aan bod komen. Ook is te zien waar mogelijke lacunes zijn in het 
onderwijs. De opleidingen kunnen deze informatie gebruiken om het managementonder-
wijs te evalueren, vergelijkingen te maken met de andere instellingen en ook met andere 
beroepsgroepen. Vooral de overzichten in de bijlagen zijn hiervoor geschikt omdat daarin 
de informatie over de studielast is verwerkt. 
 
 

10.3 De verschillen in managementonderwijs 
 
Vraagstelling drie betreft de verschillen in managementonderwijs tussen de instellingen 
voor één beroepsgroep en de verschillen tussen de beroepsgroepen. Op de verschillen (en 
overeenkomsten) tussen de instellingen voor één beroepsgroep is ingegaan in de betref-
fende hoofdstukken. Daarbij is onder andere beschreven of studenten opgeleid worden 
om direct na de opleiding zelfstandig een praktijk op te kunnen zetten of meer om in 
loondienst te beginnen, bijvoorbeeld als waarnemer. Impliciet zeggen deze paragrafen 
iets over het niveau en de diepgang van het onderwijs. 
Ook is ingegaan op de rol van de stages bij het aanleren van managementvaardigheden. 
Daarbij kwamen met name bij de huisartsopleidingen opvallende verschillen aan het licht: 
sommige instituten gebruiken de stages intensief met opdrachten die huisartsen in op-
leiding uit moeten voeren, terwijl bij andere opleidingen daar nog nauwelijks of geen 
aandacht voor is.  
Tijdens de interviews is ook gevraagd of het onderwijs aansluit bij de landelijke eind-
termen voor de opleidingen voor de betreffende beroepsgroep. Dat was inderdaad het 
geval; vrijwel alle opleidingen hebben of ontwikkelen competentieprofielen waar de 
eindtermen aan ten grondslag liggen. Tenslotte zijn vragen gesteld over de docenten, 
veranderingen die hebben plaatsgevonden in het onderwijs en veranderingen die nog 
zullen plaatsvinden. Voor al deze onderwerpen zijn de overeenkomsten en verschillen 
tussen de instituten besproken.  
 
Een deel van vraagstelling drie betreft de vraag in hoeverre er verschillen zijn tussen de 
opleidingen voor de verschillende beroepsgroepen. In deze afrondende fase van het 
onderzoek moet geconstateerd worden dat deze vraag een onderzoek op zich vergt. 
Enerzijds zijn vergelijkingen op zeer veel aspecten mogelijk: de inhoud van het onder-
wijs, de studielast, de plaats van het onderwijs in het curriculum, de rol van de stages 
enzovoort. Voor veel vergelijkingen zijn bovendien (opnieuw) moduleboeken nodig. 
Anderzijds zijn er vaak al dermate grote verschillen tussen de opleidingen voor dezelfde 
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beroepsgroep, dat het eigenlijk onmogelijk is om twee beroepsgroepen met elkaar te 
vergelijken. Het feit dat bij deze studie HBO-opleidingen, universitaire opleidingen en 
postacademische opleidingen zijn betrokken speelt hierbij eveneens een rol. In de 
volgende paragraaf zullen nog wel enkele bevindingen uit de focusgroepen worden 
toegelicht die betrekkingen hebben op verschillen tussen beroepsgroepen.  
 
 

10.4 De behoefte aan managementvaardigheden  
 
De behoefte aan managementvaardigheden is tijdens de gesprekken met focusgroepen 
aan de orde gekomen; de resultaten zijn beschreven in de hoofdstukken drie tot en met 
negen. In tabel 10.1 is een overzicht gemaakt van de onderwerpen die door de focus-
groepen als meest belangrijk werden aangemerkt (tijdens sommige gesprekken is door de 
focusgroep een top vijf van onderwerpen gemaakt).  
Voor de apothekers zijn in de eerste plaats communicatieve vaardigheden van belang, 
bijvoorbeeld voor de omgang met assistenten. Communicatieve vaardigheden zijn zowel 
van belang bij leiderschap als bij het managen van medewerkers. Daarnaast vinden 
apothekers het belangrijk om inzicht te hebben in de relatie tussen beleid en de financiële 
gevolgen daarvan. Het belang van communicatieve vaardigheden werd ook onderstreept 
door dierenartsen, tandartsen, en verloskundigen. Fysiotherapeuten hebben met name 
behoefte aan vaardigheden om zich zelfstandig te kunnen vestigen. Deze vaardigheden 
liggen vooral op het gebied van management van processen en van middelen.  
Door huisartsen, verloskundigen en tandartsen wordt het belangrijk gevonden om een 
visie te ontwikkelen op de praktijk die men (in de toekomst) zou willen hebben. Gezien 
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg vinden zij dat de opleidingen daar voldoende 
aandacht aan zouden moeten besteden. De communicatieve aspecten van het managen 
van medewerkers zijn belangrijk voor verloskundigen en tandartsen. Naarmate men 
langer werkt worden voor tandartsen ook de beleidsmatige aspecten van het managen van 
medewerkers belangrijker.  
De positie van specialisten in een ziekenhuis verschilt aanzienlijk van professionals die 
werkzaam zijn in de eerste lijn. Zelfstandige vestiging speelt voor hen (meestal) geen rol. 
Specialisten vinden het dan ook belangrijk zoveel mogelijk taken op het gebied van 
management van medewerkers en middelen over te laten aan vakdeskundigen uit het 
ziekenhuis. Leiderschapsvaardigheden, inzicht in strategie en beleid en het kunnen 
anticiperen op de marktwerking in de zorg zijn wel belangrijk voor deze beroepsgroep.  
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Tabel 10.1: Managementonderwerpen die door de focusgroepen worden aangemerkt 
als meest belangrijk voor de opleiding 

 
 Leiderschap Strategie en 

beleid 
Management van 

medewerkers 
Management 
van middelen 

Management 
van processen 

Apothekers * *    
Dierenartsen *  *   
Fysiotherapeuten    * * 
Huisartsen * *    
Medisch specialisten * *   * 
Tandartsen  * *  * 
Verloskundigen  * *   
 
 

10.5 Welke verbeteringen zijn mogelijk  
 
In de hoofdstukken drie tot en met negen is in de slotparagraaf besproken in hoeverre de 
wensen van de focusgroepen aansluiten op het aanbod van de opleidingen. Daarbij is in 
grote lijnen aangegeven waar mogelijkheden voor verbetering liggen. De opleidingen 
kunnen deze aanbevelingen zelf waar nodig of gewenst in meer detail uitwerken. Aan de 
geïnterviewde docenten, onderwijsdirecteuren en –coördinatoren is gevraagd welke 
ontwikkelingen er nog te verwachten zijn in het onderwijsaanbod, en of zij nog moge-
lijkheden zien voor verbetering. Vrijwel alle geïnterviewden geven aan dat er de afge-
lopen jaren meer aandacht is gekomen voor managementonderwijs, of dat de opleiding 
bezig is het aanbod te vergroten. Verschillen in de verbeteringen die worden aangegeven 
hangen vooral samen met de fase waarin de opleidingen verkeren: zijn de curriculum-
wijzigingen al doorgevoerd of moet dat nog gaan gebeuren. Meerdere opleidingen zouden 
het management aanbod bovendien nog wel verder willen verbreden of verdiepen, maar 
daar zijn binnen de beschikbare tijd voor onderwijs soms nauwelijks mogelijkheden voor. 
Tandartsen geven zelfs aan dat de opleiding met een jaar verlengd zou moeten worden, 
waardoor er meer ruimte zou komen voor het managementonderwijs.  
Voor een nadere toelichting op hetgeen de geïnterviewden hebben aangegeven wordt ver-
wezen naar de betreffende hoofdstukken.  
 
 

10.6 Beperkingen en mogelijkheden van dit onderzoek  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd om handvatten te bieden voor de verbetering van het 
managementonderwijs. In dit kader passen enkele opmerkingen over de beperkingen die 
de gebruikte methode met zich meebrengt.  
 
Voor het maken van overzichten van het onderwijs zijn schriftelijke bronnen gebruikt 
zoals curriculumoverzichten en moduleboeken. De gedetailleerdheid van het materiaal 
was daarbij vaak verschillend. In sommige overzichten wordt van alle vakken de exacte 
inhoud genoemd. Andere overzicht lijken meer bedoeld om studenten over te halen om 
een vak te kiezen, deze overzichten noemen vooral de meer aansprekende onderwerpen 
die bij een vak aan de orde zullen komen. Alleen door van alle vakken de moduleboeken 
door te nemen zou exacte informatie gegeven kunnen worden over de inhoud ervan. Dit 
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zou echter veel te tijdrovend geweest zijn, nog afgezien van de mogelijkheid dat niet alle 
instellingen bereid zijn om moduleboeken ter inzage te geven. Overigens waren van som-
mige vakken wel moduleboeken beschikbaar. Waar dat het geval was is daar wel gebruik 
van gemaakt. Het gevolg daarvan is dat bij deze instellingen mogelijk meer management-
onderwerpen genoemd worden dan bij de instellingen waarvan geen moduleboeken be-
schikbaar waren. 
 
De onderwerpen die in het managementonderwijs aan de orde komen zijn vertaald naar 
INK-onderwerpen. Hoe een onderwerp vertaald moest worden was helaas niet in alle 
gevallen duidelijk. Als er een moduleboek beschikbaar was is daar gebruik van gemaakt 
om meer te weten te komen over de aard van het onderwerp. Dan werd bijvoorbeeld 
duidelijk dat ‘presentatie’ in het ene geval geïnterpreteerd moest worden als ‘zichzelf 
presenteren’ en in het andere geval als ‘een presentatie voor een publiek geven’. Bij het 
ontbreken van een moduleboek moest anders worden gehandeld. In die gevallen is van de 
andere onderwerpen die behandeld worden in dat vak afgeleid op welk INK-gebied het 
onderwerp betrekking zou kunnen hebben.  
 
Voor de focusgroepen van apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten en huisartsen waren 
uiteindelijk minder deelnemers beschikbaar dan was beoogd. Een focusgroep met twee 
deelnemers kan eigenlijk geen focusgroep worden genoemd. Toch bleken er tijdens deze 
gesprekken wel uiteenlopende meningen te zijn over de behoefte aan onderwijs op 
managementgebied. Besloten is daarom om de resultaten van deze gesprekken wel te 
gebruiken voor dit onderzoek.32 Binnen het bestek van dit onderzoek was het bovendien 
niet mogelijk om nieuwe focusgroepen te organiseren.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van oktober 2005 tot en met mei 2006. Tijdens 
het onderzoek bleek dat veel opleidingen bezig zijn met curriculumherzieningen; dit 
betreft met name de huisartsopleidingen. Dit betekent dat bij het verschijnen van deze 
rapportage sommige gegevens mogelijk al achterhaald zijn. Ook waren de curriculum-
veranderingen er de oorzaak van dat er soms nog geen definitief overzicht van het 
managementonderwijs gegeven kon worden. In die gevallen is waar mogelijk gebruik 
gemaakt van materiaal uit het oude curriculum. In de overzichten in bijlage 5 is aan-
gegeven waar dat het geval is. 
 

                                                      
32 De gesprekken waren meer dan alleen een ‘dubbelinterview’. Tijdens de gesprekken was er interactie tussen de 

deelnemers, men bracht elkaar op nieuwe ideeën.   

84 Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 



Geïnterviewden 
 
 
 
Opleiding Naam Functie 

Apotheker    
Groningen Dhr. B. Schoonen Portefeuillehouder ‘onderwijs farmacie’ 
Utrecht Dhr. J. de Jong Bijzonder hoogleraar 

Dierenarts     
Utrecht Dhr. H. Vaarkamp Hoogleraar 

Fysiotherapeut     
Arnhem/Nijmegen Dhr. T. de Jong Directeur Instituut Sport en 

Bewegingsstudies 
Nieuwegein Dhr. A. an Haack Onderwijs coördinator/adjunct directeur 

deeltijdopleiding 
Utrecht Dhr. A. Boer Directeur 
Enschede Dhr. M. Pistorius Lid managementteam 
Rotterdam Dhr. R.A.J.H.M. van Breugel Opleidingsmanager 

Huisarts     
Amsterdam UVA Mw. M. Wieringa-de Waard  Hoofd opleiding 
Amsterdam VU Dhr. W. Willems Onderwijscoördinator 
Groningen Dhr. A. Nijland Docent praktijkvoering 
Leiden Dhr. F. Dijkers Docent praktijkorganisatie 
Maastricht Dhr. R. Keijzer Docent managementonderwijs 
Rotterdam Dhr. H. Faddegon Onderwijscoördinator 
Nijmegen Dhr. M. Jacobs en mevr. P. Wopereis Lijnverantwoordelijke/docent en GW-er/ont-

wikkeling onderwijs 
Utrecht Dhr. R. Hirsch Onderwijscoördinator/docent 

Medisch specialist     
SMMS Dhr. J.H.B. de Bruijn Associate professor (dr.) 

Tandarts     
Amsterdam ACTA Dhr. P. van Wort Manager onderwijs 
Groningen Dhr. G.J. Deenen en dhr. E.R. Brink Docenten 
Nijmegen Dhr. W.G.Brands Blokcoördinator 

Verloskundige    
Amsterdam/Groningen Mw. M. van der Meijden Directeur/bestuurder 
Rotterdam Mw. J. Spittje Directeur 
Maastricht Mw. M.J. Nieuwenhuijze Adjunct directeur  
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Bijlage 1: Toelichting van de indeling van onderwerpen 
volgens het INK-model 

 
 
 
Managementonderwijs kan betrekking hebben op een groot aantal verschillende onder-
werpen. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe deze onderwerpen ingedeeld worden in de 
organisatievelden van het INK-model. Deze indeling wijkt op een aantal punten af van de 
indeling die door Speet (2003) is gemaakt voor de inventarisatie van bij- en nascholing. 
In deze Bijlage worden de verschillen beschreven en wordt kort toegelicht wat de achter-
liggende redenen zijn voor deze verschillen. 
 
Leiderschap 
Door Speet is dit organisatiegebied uitgewerkt tot de volgende onderwerpen waarop 
managementonderwijs betrekking kan hebben: 
- bijsturen medewerkers/coachen; 
- motiveren medewerkers; 
- feedback geven; 
- genereren van middelen; 
- omgaan werkdruk, stresshantering; 
- timemanagement; 
- schriftelijke communicatie; 
- verbale communicatie; 
- presenteren; 
- onderhandelen; 
- conflicthantering; 
- vergaderen/besluitvorming; 
- zelfmanagement; 
- projectmanagement. 
De onderwerpen “bijsturen medewerkers/coachen” en “feedback geven” passen inhoude-
lijk beter bij het organisatiegebied “‘management van medewerkers”. Deze wijziging is 
uitgevoerd. 
 
Strategie en Beleid 
Dit organisatiegebied heeft Speet uitgewerkt in de volgende onderwerpen: 
- ontwikkelen en formuleren strategie; 
- ontwikkelen beleid en doelstellingen; 
- schrijven jaarplannen. 
Het kennen van de wettelijke, sociale, milieu en politieke aspecten die de bewegings-
vrijheid van de organisatie kunnen vergroten of beperken is van groot belang bij het ont-
wikkelen van beleid. Onderwerpen die daarom toegevoegd zijn, zijn “juridische aspec-
ten” en “organisatie gezondheidszorg”.  
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Management van medewerkers  
Dit organisatiegebied is door Speet uitgewerkt in de volgende onderwerpen: 
- personeelswerving en selectie; 
- op peil houden vaardigheden medewerkers; 
- loopbaanmanagement; 
- beoordelings/functioneringsgesprekken; 
- ziekteverzuim; 
- sollicitatie/ontslaggesprekken; 
- arbeidsomstandigheden; 
- klachtenbehandeling. 
 
Uit het organisatiegebied leiderschap zijn “bijsturen medewerkers/coachen” en “feedback 
geven” voor de indeling van het huidige onderzoek toegevoegd. De behandeling van 
klachten van patiënten, cliënten of andere partijen is een van de aspecten van een goed 
kwaliteitsbeleid. Als zodanig past dit onderwerp daarom meer bij het organisatiegebied 
‘Management van processen’. In het INK-model wordt in dit organisatiegebied ook het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van de inzet van gehandicapten ge-
noemd, evenals het aannemen van minderheden, aandacht voor integriteit, gezondheid en 
welzijn. Dit is breder dan alleen arbeidsomstandighedenbeleid. Om die reden wordt 
“personeelsbeleid/HRM” toegevoegd.  
 
Management van middelen 
Dit organisatiegebied is uitgewerkt in de volgende onderwerpen: 
- Strategische planning 
- Patiëntenlogistiek 
- Capaciteitsmanagement 
- Financiële verslaglegging 
- Kostprijsbeoordeling 
- Logistiek en informatievoorziening 
- Financiering en logistiek (overlap met logistiek en informatievoorziening?) 
In de omschrijving van het INK wordt nadruk gelegd op samenwerking. Dit onderwerp 
komt niet voor in de bovengenoemde uitwerking. ‘Samenwerking met professionals/ 
ketenpartners’ is daarom toegevoegd als onderwerp. Veel professionals in de gezond-
heidszorg krijgen bovendien te maken met leveranciers zoals artsenbezoekers. Overleg-
gen en of onderhandelen met zorgverzekeraars behoort eveneens steeds meer tot het 
takenpakket van de professional. Ook hiervoor zijn onderwerpen toegevoegd: ‘contacten 
met leveranciers’ c.q. ‘contacten met zorgverzekeraars’. 
 
Management van processen 
Dit organisatiegebied is uitgewerkt in de volgende onderwerpen: 
- Formaliseren van processen; 
- Kwaliteit organisatie; 
- Management, communicatie en informatie (hoort al bij leiderschap). 
Het primaire proces voor vrijwel elke professional in de gezondheidszorg is de patiënten-
zorg. Naarmate een praktijk of instellingsafdeling groter is zullen er meer ondersteunende 
en managementprocessen voorkomen. Onderwijs dat gericht is op deze processen kan als 
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deelonderwerp onder dit organisatiegebied gevoegd worden. Voorbeelden daarvan zijn 
ICT en zelfstandig vestigen, deze onderwerpen worden toegevoegd. Klachtenbehandeling 
was eerst opgenomen bij management van medewerkers, maar past beter bij management 
van processen.  
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Bijlage 2: Interviewprotocol 
 
 
 
1 Volledige informatie over functie en achtergrond gesprekspartner 
  
2 In welke documenten staat informatie over het aanbod aan managementonderwijs 

omschreven?  
2a Kan deze informatie ter beschikking worden gesteld voor het onderzoek? 

  
3 Wat wordt door instelling verstaan onder managementonderwijs? 
3a Welke onderwerpen/vakken/modules worden in het kader van management-

onderwijs aangeboden aan studenten? 
  
4 Wat is de achtergrond van degenen die het managementonderwijs verzorgen? 

  
5 Sluit het onderwijs aan bij de landelijke eindtermen? 
5a Is dit beleid? 
5b Wordt dit gecontroleerd? 
5c Zijn de eindtermen helder genoeg om daar uitspraken over te doen? 
  
6 Wat is de visie van de instelling ten aanzien van het managementonderwijs; tot 

welke vaardigheden en welk niveau moet dit onderwijs opleiden?  
6a Moet een afgestudeerde in staat zijn een eigen praktijk op te zetten? 
6b Moet een afgestudeerde voldoende bagage hebben om enige jaren vooruit te 

kunnen?  
6c Is het onderwijs gericht op één specifieke functie (bijv. zelfstandig gevestigde) of 

op meerdere functies?  
  
7 Is het managementonderwijs specifiek voor de beroepsgroep of wordt er algemeen 

managementonderwijs gegeven? 
  
8 Welke rol spelen stages in het aanleren van managementvaardigheden? 
8a Zijn er specifieke doelstellingen verbonden aan de stages ten aanzien van manage-

mentvaardigheden? 
  
9 Zijn er de afgelopen jaren veranderingen opgetreden in het aanbod aan manage-

mentonderwijs? 
9a Wat was de reden/aanleiding voor de verandering? 
  
10 Zijn er de komende tijd veranderingen voorzien in het aanbod aan management-

onderwijs? 
10a Wat is daarvoor de reden/aanleiding? 
  
11 Is de instelling tevreden over het aanbod? Welke suggesties voor verandering/ver-

betering kunnen worden gegeven? 
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Bijlage 3: Schriftelijke bronnen 
 
 
 
Hoofdstuk 3: apothekers 
Voor de schriftelijke inventarisatie is gebruik gemaakt van de studiegidsen van beide 
opleidingen, van de opleiding in Utrecht was bovendien een blokboek beschikbaar. De 
studiegids van Groningen is toegankelijk via internet; Utrecht heeft boekjes van het 
studieaanbod van de bachelorfase en de masterfase. 
 
Hoofdstuk 4: dierenartsen 
Voor de schriftelijke inventarisatie is gebruik gemaakt van de studiegids van de opleiding 
en van een conceptnotitie die als basis voor het Raamplan voor het onderwijs in manage-
mentvaardigheden dient (Managementonderwijs op de FD versie 5, februari 2004).  
 
Hoofdstuk 5: fysiotherapeuten 
Voor de schriftelijke inventarisatie is gebruik gemaakt van het curriculum (juli 2005) van 
de opleiding voor fysiotherapie in Enschedé, de studiegids 2005-2006 en delen uit het 
competentieprofiel van de Hogeschool Rotterdam, het opleidingsstatuut 2005-2006, de 
Praktijkleerperiode (Studiejaar 3), het Werkboek 4e jaar (de FIO-periode en afstudeer-
opdracht) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het opleidingsprofiel 2005 van 
Thim van der Laan en de studiegids 2005-2006, de studentenhandleiding 1e jaars Blok D 
studietaak 5 en gegevens uit een presentatie over het onderwijs (sheets) van Utrecht.  
 
Hoofdstuk 6: huisartsen 
Voor de schriftelijke inventarisatie zijn de volgende bronnen gebruikt:  
- UVA: Module Praktijkvoering (maart 2006); 
- VU: handleidingen voor stageopdrachten; 
- Groningen: het opleidingsplan en het programma van de managementweek van 

december 2005; 
- Leiden: curriculum jaar 1 (d.d.12-12-05), blokboek praktijkmanagement (oude 

curriculum), blokboek chronische ziekten en diseasemanagement (oude curriculum), 
cursusmateriaal “Als huisarts aan de slag”; 

- Maastricht: de documenten “Opzet managementonderwijs door de fases heen”, het 
programma van de differentiatie en een overzicht van het praktijkmanagement onder-
wijs in de derde fase; 

- Nijmegen: opdracht praktijkplan; 
- Rotterdam: het “Rooster Blok 3” en het opleidingsplan (oude curriculum); 
- Utrecht: Gids Huisartsopleiding 2005. 
 
Hoofdstuk 7: medisch specialisten 
De informatie in paragraaf 7.1 is ontleend aan de website van de orde van medisch spe-
cialisten waar het cursusaanbod op staat vermeld (http://orde.artsennet.nl) 
 

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, NIVEL 2006 95 

http://orde.artsennet.nl/


Hoofdstuk 8: tandartsen  
De informatie over de opleiding in Amsterdam komt uit de “Studiegids Bachelor-
opleidjng Tandheelkunde 2005/2006”, de “Studiegids Master-opleiding Tandheelkunde 
2005/2006” en het interview. De informatie over Groningen is afkomstig uit de 
Studiegids Tandheelkunde/Mondzorgkunde 2005-2006 (http://tandheelkunde.med.rug.nl) 
(1e en 2e studiejaar), Tandheelkunde/Mondzorgkunde 2004-2005 (http://tandheel-
kunde.med.rug.nl) (3e t/m 5e studiejaar) en het interview. De informatie van Nijmegen is 
afkomstig van de Studiegids 2005-2006 en het interview 
 
Hoofdstuk 9: verloskundigen 
De informatie in paragraaf 9.1 over de opleiding in Amsterdam is afkomstig uit het 
“Opleidingsplan 2005-2006: 1e en 2e studiejaar , nieuw curriculum”, uit het “Opleidings-
plan 2005-2006: 3e en 4e studiejaar, oud curriculum en uit het interview. 
De opleiding in Maastricht heeft geen studiegids beschikbaar gesteld, de informatie komt 
uit het “Overzicht v.d theoretische doelstellingen met betrekking tot management”, van 
de website (www.vroedvrouwenschool.nl) en sheets voor het “blok Praktijkvoering”. 
De informatie over de opleiding in Rotterdam komt uit de Studiegids 2005-2006 voor het 
1e t/m 3e jaar, uit de Studiegids 2005-2006 voor het 4e jaar en het interview. 
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Bijlage 4: Protocol focusgroep gesprek 
 
 
 
 

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg 
Opzet van het focusgroep gesprek 

 
 
 
Toelichting: 
 
Het algemene doel van focusgroep gesprekken is het inzicht krijgen in de ideeën en ge-
voelens van personen over een bepaald onderwerp. In het gesprek staat de interactie tus-
sen de deelnemers centraal. Hierdoor worden mensen gestimuleerd door de ideeën van 
anderen en kunnen zij een mening vormen of hun mening aanpassen nadat zij naar de op-
vattingen van anderen hebben geluisterd.  
 
Het doel van het huidige focusgroep gesprek is om inzicht te krijgen in de behoefte aan 
managementvaardigheden als men de opleiding heeft afgerond en aan het werk gaat. 
Professionals die de opleiding recent hebben afgerond kunnen goed aangeven aan welke 
vaardigheden zij behoefte hebben (ongeacht of hun opleiding daar ook aandacht aan heeft 
besteed). Er kunnen grote verschillen zijn in de mate waarin opleidingen aandacht be-
steden aan onderwijs in managementvaardigheden. Door vooral in te gaan op de behoefte 
(en niet zozeer op de ervaringen) is het minder relevant van welke opleiding een profes-
sional afkomstig is. Een evenredige vertegenwoordiging van professionals afkomstig van 
verschillende instituten is daarom niet echt nodig.  
 
Het brede begrip ‘management’ zal tijdens het gesprek ingedeeld worden in deelonder-
werpen; deze onderwerpen worden ook in andere onderdelen van het onderzoek gebruikt. 
Deze onderwerpen zijn 1) leiderschap, 2) strategie en beleid, 3) management van proces-
sen, 4) management van medewerkers en 5) management van middelen. Deze onder-
werpen zijn afgeleid van terminologie die gebruikt wordt in het INK-management model 
(INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit).  
 
Hieronder volgt een uitleg van de gespreksonderwerpen. Gestart wordt met een voorstel-
ronde. Daarna komen enkele algemene aspecten van het managementonderwijs aan de 
orde. Vervolgens wordt ingegaan op de vijf deelonderwerpen die afgeleid zijn van het 
INK-management model. De insteek van elke ronde is telkens de behoefte aan vaardig-
heden ten aanzien van dat specifieke onderwerp. Er worden voorbeelden gegeven van 
managementaspecten die betrekking kunnen hebben op dat onderwerp.  
 
Het is belangrijk dat alle onderwerpen tijdens de bijeenkomst aan de orde komen. Dit kan 
betekenen dat de discussie op een bepaald moment afgerond zal moeten worden, ook al is 
het onderwerp nog niet volledig uitgediept. 
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De gespreksonderwerpen: 
 
Introductie: 
- Het gesprek zal beginnen met een voorstelronde waarin men kort vertelt waar men de 

opleiding heeft gevolgd, hoe de loopbaan is verlopen, wat de huidige functie is en om 
welke reden men deelneemt aan de focusgroep.  

 
 
Algemene onderwerpen: 
- Wat zou de rol van de opleiding in het algemeen moeten zijn in de voorbereiding op 

managementtaken? Dat wil zeggen: tot welk niveau moet de opleiding voorbereiden 
(bijvoorbeeld het zelfstandig opzetten van een eigen praktijk, het runnen van een eigen 
praktijk, het mede verantwoordelijkheid hebben voor (het beleid van) een praktijk, …). 

 
- Moet de opleiding verplicht managementonderwijs aanbieden of facultatief onderwijs? 
 
- Moet de opleiding concrete vaardigheden trainen of juist aangeven welke vaardigheden 

belangrijk zijn en hoe men zich deze eigen kan maken? 
 
- Hoe zouden de opleidingen in moeten spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de 

nieuwe zorgverzekeringswet, marktwerking? 
 
- Welke rol zouden stages moeten spelen in de voorbereiding op managementtaken? Hoe 

kan dit worden vormgegeven? 
 
 
Leiderschap 
Uitleg: Leiderschap kan worden omschreven als: “De manier waarop de leiding betekenis 
geeft aan de organisatie, de koers bepaalt en deze vertaalt in een missie, visie en explicie-
te normen en waarden.  
 
Voorbeelden van leiderschapsvaardigheden:  
- motiveren medewerkers 
- genereren van middelen 
- omgaan werkdruk, stresshantering 
- timemanagement 
- schriftelijke communicatie 
- verbale communicatie 
- presenteren 
- onderhandelen 
- conflicthantering 
- vergaderen/besluitvorming 
- zelfmanagement 
- projectmanagement 
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Gespreksonderwerpen:  
- Wat is de behoefte aan vaardigheden gerelateerd aan leiderschap?  
- Zijn dit onderwerpen die expliciet tijdens de opleiding aan de orde zouden moeten 

komen, zou men deze vaardigheden al doende moeten leren, of is het beter na verloop 
van tijd (en naar gelang de behoefte) bij- en of nascholing te volgen? 

 
 
Strategie en Beleid 
Uitleg: De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een 
heldere, voor alle groepen belanghebbenden, uitgewerkte strategie en hoe deze wordt 
vertaald in concreet beleid, plannen en budgetten.  
 
Voorbeelden van vaardigheden m.b.t. strategie en beleid:  
- ontwikkelen en formuleren strategie 
- ontwikkelen beleid en doelstellingen 
- schrijven jaarplannen 
- juridische aspecten 
- organisatie van de gezondheidszorg 
 
Gespreksonderwerpen:  
- Wat is de behoefte aan vaardigheden gerelateerd aan strategie en beleid?  
- Zijn dit onderwerpen die expliciet tijdens de opleiding aan de orde zouden moeten 

komen, zou men deze vaardigheden al doende moeten leren, of is het beter na verloop 
van tijd (en naar gelang de behoefte) bij- en of nascholing te volgen? 

 
 
Management van medewerkers  
Uitleg: De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert 
om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren en bij te stellen. Medewerkers zijn 
er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor de medewerkers.  
 
Voorbeelden van vaardigheden m.b.t. het managen van medewerkers:  
- bijsturen van medewerkers/coachen 
- feedback geven 
- personeelswerving en selectie 
- op peil houden vaardigheden medewerkers 
- loopbaanmanagement 
- beoordelings/functioneringsgesprekken 
- ziekteverzuimbeleid 
- sollicitatie/ontslaggesprekken 
- arbeidsomstandighedenbeleid 
- personeelsbeleid/HRM 
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Gespreksonderwerpen:  
- Wat is de behoefte aan vaardigheden gerelateerd aan management van medewerkers?  
- Zijn dit onderwerpen die expliciet tijdens de opleiding aan de orde zouden moeten 

komen, zou men deze vaardigheden al doende moeten leren, of is het beter na verloop 
van tijd (en naar gelang de behoefte) bij- en of nascholing te volgen? 

 
 
Management van middelen 
Uitleg: De manier waarop vanuit de strategie en het beleid de beschikbare middelen 
(geld, kennis en technologie, materialen en faciliteiten) worden aangewend om de 
activiteiten van de organisatie efficiënt en effectief uit te voeren. Ook de manier waarop 
wordt samengewerkt met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten 
te vergroten, valt onder management van middelen. 
 
Voorbeelden van vaardigheden m.b.t. het managen van middelen:  
- strategische planning 
- patiëntenlogistiek 
- capaciteitsmanagement 
- financiële verslaglegging 
- kostprijsbeoordeling 
- logistiek en informatievoorziening 
- financiering en logistiek  
- samenwerking 
- contacten leveranciers 
- contacten zorgverzekeraars 
 
Gespreksonderwerpen:  
- Wat is de behoefte aan vaardigheden gerelateerd aan management van middelen?  
- Zijn dit onderwerpen die expliciet tijdens de opleiding aan de orde zouden moeten 

komen, zou men deze vaardigheden al doende moeten leren, of is het beter na verloop 
van tijd (en naar gelang de behoefte) bij- en of nascholing te volgen? 

 
 
Management van processen 
Uitleg: De manier waarop de organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen 
identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, teneinde haar 
doelen te realiseren. Aandacht is nodig voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de 
professional, het type medewerkers dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom 
moet (kunnen) handelen. Het processtelsel omvat de primaire, ondersteunende en 
managementprocessen.” 
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Voorbeelden van vaardigheden m.b.t. het managen van processen:  
- formaliseren van processen 
- kwaliteit organisatie 
- ICT 
- zelfstandig vestigen 
- management, communicatie en informatie 
- klachtenbehandeling. 
 
Gespreksonderwerpen:  
- Wat is de behoefte aan vaardigheden gerelateerd aan management van processen? 
- Zijn dit onderwerpen die expliciet tijdens de opleiding aan de orde zouden moeten 

komen, zou men deze vaardigheden al doende moeten leren, of is het beter na verloop 
van tijd (en naar gelang de behoefte) bij- en of nascholing te volgen? 
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Bijlage 5: Tabellen managementonderwijs INK 
 
 
 
Tabel 1a: Onderwijs farmacie Groningen 105 
Tabel 1b: Onderwijs farmacie Utrecht 106 
 
Tabel 2: Onderwijs diergeneeskunde 109 
 
Tabel 3a: Onderwijs fysiotherapeuten Enschede 111 
Tabel 3b: Onderwijs fysiotherapeuten Nijmegen 112 
Tabel 3c: Onderwijs fysiotherapeuten Utrecht 114 
Tabel 3d: Onderwijs fysiotherapeuten Rotterdam 116 
 
Tabel 4a: Onderwijs huisartsen UVA 117 
Tabel 4b: Onderwijs huisartsen Groningen 118 
Tabel 4c: Onderwijs huisartsen Leiden 119 
Tabel 4d: Onderwijs huisartsen Maastricht 120 
Tabel 4e: Onderwijs huisartsen Nijmegen 122 
Tabel 4f: Onderwijs huisartsen Rotterdam 123 
Tabel 4g: Onderwijs huisartsen Utrecht 124 
Tabel 4h: Onderwijs huisartsen VU 126 
 
Tabel 5: Onderwijs medisch specialisten 128 
 
Tabel 6a: Onderwijs tandartsen Amsterdam 131 
Tabel 6b: Onderwijs tandartsen Groningen 134 
Tabel 6c: Onderwijs tandartsen Nijmegen 135 
 
Tabel 7a: Onderwijs verloskunde Amsterdam 136 
Tabel 7b: Onderwijs verloskunde Rotterdam 142 
Tabel 7c: Onderwijs verloskunde Maastricht 144 
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