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VOORWOORD 
 
 
In dit rapport wordt NIVEL-onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding ouderenge-
neeskunde beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende 
Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) en de SBOH, werk-
gever voor artsen in opleiding. 
 
Het onderhavige onderzoek is het eerste landelijke initiatief om de tevredenheid van art-
sen in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde met de kwaliteit van hun oplei-
ding te objectiveren.  
De aios ouderengeneeskunde volgen hun opleiding aan een van drie opleidingsinstituten 
(GERION, het opleidingsinstituut voor professionals in de ouderenzorg van het medisch 
centrum van de vrije universiteit in Amsterdam; VOSON, de vervolgopleiding tot specia-
list ouderengeneeskunde van het universitair medisch centrum St Radboud in Nijmegen; 
en de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde van het LUMC, Leids Universitair 
Medisch Centrum). De opleiding van GERION wordt daarbij gegeven vanuit twee oplei-
dingslocaties: Amsterdam en Groningen. Dit onderzoek maakt het mogelijk om de tevre-
denheid per instituut en locatie te presenteren. 
 
Bijna 170 aios ouderengeneeskunde zijn bereid geweest om de vragenlijst voor dit onder-
zoek in te vullen. Hun inzet om alle vragen te beantwoorden heeft er voor gezorgd dat dit 
rapport tot stand kon komen! 
 
Ten behoeve van het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld waaraan de vol-
gende personen hebben deelgenomen: 
- Hans Schmidt (namens de SBOH),  
- Ingrid Doornbos (namens SOON én GERION),  
- Eric van der Geer (VOSON),  
- Jacqueline Bustraan (LUMC),  
- Jisca Vrancken (opleider GERION) en  
- Willemijn Scholvinck (aios GERION). 
 
Wij danken allen voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek. 
Utrecht, november 2012 
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1 Achtergrond, doel en vraagstellingen 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Het specialisme ouderengeneeskunde omvat het vakgebied waarin kwetsbare ouderen en 
chronisch zieken met complexe aandoeningen centraal staan. Het vakgebied combineert 
de terreinen van de geriatrische revalidatie, psychogeriatrie en palliatieve zorg. De oude-
rengeneeskunde kent zowel een specialistische als generalistische kant. Specialisatie be-
staat uit de focus op kwetsbare ouderen, hun geriatrische ziekten en aandoeningen, en hun 
kwaliteit van leven. Ouderengeneeskunde is tevens een generalistisch vakgebied aange-
zien een belangrijke taak het hoofdbehandelaarschap van patiënten is, en het leiding ge-
ven aan multidisciplinair teams van psychologen, paramedici, verpleegkundigen en ver-
zorgenden (vgl. SOON, 2011; UMC St Radboud Nijmegen, 2009/2011). 
 
Zowel in termen van vraag als aanbod op de arbeidsmarkt is het specialisme ouderenge-
neeskunde snel gegroeid. De vraag naar deze specialisten wordt direct bepaald door de 
toename van het aantal ouderen in Nederland die langer leven, maar waarbij zich ook 
vaker één of meerdere aandoeningen en ziekten voordoen die specifiek aan leeftijd en/of 
levensfase gerelateerd zijn. Daarnaast neemt de vraag naar specialisten ouderengenees-
kunde toe omdat de beroepsgroep niet alleen intramuraal maar ook outreachend werkt, en 
in de eerste lijn de belangrijkste consulent van de huisarts is c.q. zal worden (Capaciteits-
orgaan 2010a, en het KNMG standpunt kwetsbare ouderen, KNMG, 2010). De stijgende 
zorgvraag is tot nu toe gepaard gegaan met een groeiend aanbod aan specialisten oude-
rengeneeskunde. Eind 2011 waren er 1.485 personen in het specialisme werkzaam, 
waarmee het één van de grotere specialismen in Nederland is geworden. Het Capaciteits-
orgaan adviseerde in haar Capaciteitsplan 2010 evenwel dat de instroom in de opleiding 
jaarlijks flink uitgebreid dient te worden, van 96 plaatsen in 2006-2008, naar 112 plaatsen 
per jaar in 2009 en 2010, en 102 in 2011 (Capaciteitsorgaan 2010b). Voor 2012 zijn 109 
plaatsen door het Ministerie van VWS toegekend.  
De feitelijke instroom in de opleiding, was in 2008 met 86 personen lager dan de 96 voor 
dat jaar toegekende plaatsen. In 2009 en 2010 was de feitelijke instroom respectievelijk 
85 en 75 in plaats van de 112 toegelaten plaatsen. In 2011 is de feitelijke instroom ge-
groeid naar 92 personen, terwijl de toegelaten daalde naar 102 plaatsen. Het verschil tus-
sen de feitelijke en geadviseerde instroom is daarmee dus afgenomen. Gemiddeld is er 
sprake van een uitval tijdens de opleiding van 20%, hetgeen overigens afhangt van hoe 
deze gedefinieerd wordt (SBOH, 2011: 3). 
 
De hiervoor genoemde ontwikkelingen vormen de context van de drie opleidingsinstitu-
ten en 4 opleidingslocaties waar de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Neder-
land wordt aangeboden – Amsterdam en Groningen (VU-Gerion), Leiden (LUMC) en 
Nijmegen (UMC St. Radboud, VOSON). Naast de instroom en het rendement (vgl. Capa-
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citeitsorgaan 2010a) vormt ook de inhoud van de driejarige opleiding onderwerp van 
discussie. Zo zijn er verschillende geluiden over de toegevoegde waarde van de zieken-
huisstage en de keuzestage, het nut van de terugkomdagen en de introductie van meer 
modulair onderwijs. Deze ‘issues’ zijn overigens niet expliciet gedocumenteerd en dienen 
dus vanuit onderzoeksperspectief neutraal maar wel zo volledig mogelijk beschouwd te 
worden. 
 
Duidelijk is dat thans een goed moment is om een eerste onderzoek uit te voeren naar de 
tevredenheid van de huidige groep aios specialisme ouderengeneeskunde en hun mening 
over structuur en inhoud van de opleiding te peilen. In de verwachting dat de opleiding na 
haar laatste transformatie in 2007 nu qua duur is ‘uitgetrild’,1 kan dit onderzoek tevens 
beschouwd worden als een ‘nulmeting’ van de tevredenheid onder hen die in opleiding 
zijn. Wanneer het onderzoek in de komende jaren herhaald zal worden onder de volgende 
generaties aios, kunnen ook de alumni van de (driejarige) opleiding betrokken gaan wor-
den; vergelijkbaar met het onderzoek dat het NIVEL onlangs verrichte voor de SBOH 
voor de opleiding tot huisarts (Van der Velden en Batenburg, 2011). 
 
 

1.2 Doel 
 
Het doel van dit onderzoek kan in drie onderdelen uiteen gelegd worden.  
Ten eerste is het doel een enquête te ontwikkelen die zo valide, volledig en betrouwbaar 
mogelijk de ervaring van de huidige specialisten ouderengeneeskunde met de opleiding in 
kaart brengt.  
Ten tweede is het doel inzicht te krijgen in mogelijke knelpunten van de opleiding, inclu-
sief verschillen tussen de opleidingsinstituten, om zo handvatten te bieden voor verbete-
ring en ontwikkeling van de opleiding. De relevantie van dit onderzoek is gebaat bij het 
kunnen traceren van verschillen tussen instituten, omdat de opleiding voor een belangrijk 
deel op lokaal niveau gestalte krijgt. Omdat de vormgeving van het curriculum in de loop 
van de laatste paar jaar enigszins is aangepast, is het tevens nuttig om onderscheid te 
kunnen maken tussen het oordeel van de aios die recent gestart zijn met de opleiding (de 
“jongere” aios) en aios die al wat langer geleden gestart zijn (de “oudere” aios). 
Ten derde is het doel een onderzoeksinstrument en rapportagevorm te realiseren dat ge-
bruikt kan worden om de tevredenheid onder de aios ouderengeneeskunde ook in de toe-
komst te blijven monitoren. 
 
Het einddoel van deze studie is het geven van een kwaliteitsimpuls voor de opleiding tot 
specialist ouderengeneeskunde, zowel op landelijk als op lokaal niveau. 
 
 

                                                      
1 Overigens wordt momenteel wel een herziening van de opleiding gestart. 
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1.3 Vraagstellingen 
 
In paragraaf 1.2 is de doelstelling van dit onderzoek in drie onderdelen onderscheiden. De 
drie hoofdvragen van dit onderzoek sluiten hierop aan: 
 
Vraagstelling 1: 
Wat is het oordeel over de opleiding specialist ouderengeneeskunde, gemeten door een 
volledig, valide en betrouwbaar meetinstrument, volgens de aios in 2012? 
 
Vraagstelling 2: 
In hoeverre verschilt het oordeel van de aios over de opleiding specialist ouderengenees-
kunde tussen de “oudere” en de “jongere” aios en tussen de aios van de vier opleidings-
plaatsen? En welke handvatten biedt dit tot eventuele aanpassing van de opleiding in het 
algemeen, en van de vier opleidingsplaatsen in het bijzonder? 
 
Vraagstelling 3: 
Hoe kan het meetinstrument om het oordeel van aios van de opleiding tot specialist oude-
rengeneeskunde te meten ingezet worden om een dergelijk onderzoek in de toekomst te 
herhalen als monitor en benchmark-instrument? 
 
 

1.4 Leeswijzer 
 
De vraagstellingen worden pas beantwoord nadat we eerst beschreven hebben hoe de 
enquête onder aios is ontwikkeld en uitgezet in 2012 (hoofdstuk 2). In het hoofdstuk 
daarna worden de resultaten van de enquête gepresenteerd, waarin per onderwerp de me-
ningen van de aios worden gepresenteerd (vraag 1). In hoofdstuk 3 wordt ook antwoord 
gegeven op vraag 2 en 3. Voor elk onderwerp wordt eerst gepresenteerd of de antwoorden 
uit de huidige peiling verschillen tussen de “oudere” en de “jongere” aios. Daarmee kan 
bepaald worden of het kwaliteitsoordeel gelijk is gebleven, of hoger of lager uitvalt. 
Daarna wordt systematisch samengevat of en waarop de vier opleidingsplaatsen van el-
kaar verschillen. 
Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting, conclusies en reflectie op het onderzoek. 
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2 Methode en gegevensverzameling 
 
 
 

2.1 Methode 
 
Een van de doelstellingen van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe vragenlijst 
voor aios. Daarbij is een combinatie gemaakt van een vertaling voor het specialisme ou-
derengeneeskunde van de vragenlijst die in 2011 is gebruikt voor de aios huisartsgenees-
kunde en een aantal vragenlijsten die eerder zijn gebruikt voor de aios ouderengenees-
kunde van de afzonderlijke opleidingsinstituten.  
In samenwerking met de begeleidingscommissie van dit onderzoek zijn deze vragenlijs-
ten geïntegreerd, waarbij de basisindeling van de NIVEL-enquête uit 2011 is aangehou-
den. Dat betekent dat er verschillende vragenblokken aan de orde komen die geordend 
zijn naar de opeenvolgende leerperiode en stages. Daarna volgt een algemeen vragenblok. 
De aanpak is geweest om eerst een long list van vragen te maken voor de geïntegreerde 
enquête, om deze daarna terug te brengen tot een set van vragen die een gemiddelde res-
pondent niet meer dan 20 minuten aan invultijd zal kosten. In een aantal slagen met be-
trokkenen is de vragenlijst ontwikkeld. Daarbij zijn de vragenlijsten ook getest door enke-
le aios die niet in de begeleidingscommissie zaten. 
 
Een relatief groot deel van de vragenlijst bestaat uit items uit de zogeheten CCTEI: de 
“Cleveland Clinic's teaching effectiveness instrument” (Copeland & Hewson, 2000). Dit 
is een vragenlijst die informatie biedt over de docentvaardigheid van de klinische super-
visor in een specialistische vervolgopleiding. Deze is eerder vertaald en getest voor de 
Nederlandse setting door Van der Hem-Stokroos et al (2005; zie eventueel ook de Eind-
rapportage van de Projectgroep Kwaliteitsindicatoren van het CBOG, 2008). 
De CCTEI-vragen zijn gesteld over één of twee specifieke opleiders. Daarbij is aan de 
meeste respondenten gevraagd een oordeel te geven over de opleider van de huidige stage 
of leerperiode en de opleider van de meest recent afgeronde stage of leerperiode en/of de 
opleider van de daaraan voorafgaande stage of leerperiode. Respondenten die over de 
huidige opleider nog geen oordeel konden geven, hebben vragen beantwoord over de 
meest recent afgeronde stage of leerperiode en/of de daaraan voorafgaande stage of leer-
periode. 
 
 

2.2 Begeleidingscommissie 
 
Om tot een breed gedragen en zo volledig mogelijke vragenlijst te komen, werd een bege-
leidingscommissie samengesteld met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partij-
en in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De commissie bestond uit Hans 
Schmidt (namens de SBOH), Ingrid Doornbos (namens SOON én GERION), Eric van 
der Geer (VOSON), Jacqueline Bustraan (LUMC), Jisca Vrancken (opleider GERION) 
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en Willemijn Scholvinck (aios GERION). In gezamenlijk overleg werden vragen uit de 
voorgaande enquêtes geselecteerd en waar nodig aangepast. Ook werden er een aantal 
nieuwe vragen geformuleerd. 
Bij de rapportage is de begeleidingscommissie zeer behulpzaam geweest in het maken 
van keuzes voor de presentatie van de gegevens. De invalshoek daarbij was dat er met 
behoud van zo veel mogelijk details toch een algemeen beeld kon ontstaan. 
 
 

2.3 Gegevensverzameling 
 
De nieuwe aios-enquête is digitaal uitgezet onder alle aios die op 31 mei 2012 in dienst 
waren van de SBOH. Op 1-6-2012 zijn in totaal 218 aios aangeschreven. Daarvan heeft 
79% gerespondeerd (zie Tabel 2.1). Er is twee keer gerappelleerd en op 26-7-2011 is de 
dataverzameling afgesloten. Van degenen die in 2012 met de opleiding zijn begonnen, 
heeft 70% gerespondeerd. Voor het startjaar 2011 is de respons met 84% duidelijk hoger 
en voor het startjaar 2010 is de respons met 85% opnieuw iets hoger. Voor het startjaar 
2009 is de respons met 69% duidelijk lager dan de respons voor startjaar 2010. Dat geldt 
zeker ook voor de respons van 63% voor de aios uit het startjaar 2008. 
Per opleidingsinstelling verschilt de respons enigszins: van 74% voor het instituut met de 
laagste respons tot 84% voor het instituut met de hoogste respons.  
 
Tabel 2.1: Aandeel aios dat heeft gerespondeerd naar startjaar: totaal en per instituut 
 Totaal  Per instituut 
Startjaar van de 
opleiding Respons-%    

GERION 
A’dam & Groningen  

LUMC  
Leiden  

VOSON 
Nijmegen  

2012 
N aangeschreven 

70% 
20    

33% 
3  

X 
0  

76% 
17  

2011 
N aangeschreven 

84% 
80    

76% 
37  

85% 
13  

93% 
30  

2010  
N aangeschreven 

85% 
68    

84% 
31  

91% 
11  

85% 
26  

2009 
N aangeschreven 

69% 
42    

74% 
19  

67% 
9  

64% 
14  

2008 
N aangeschreven 

63% 
8    

40% 
5  

100% 
1  

100% 
2  

Totaal 
N aangeschreven 

79% 
218    

74% 
95  

79% 
34  

84% 
89  

 
 

2.4 Presentatie van de berekeningen en resultaten 
 
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijst per onderwerp be-
schreven. Gezien de grote hoeveelheid vragen en antwoorden is steeds gekeken naar de 
meest efficiënte wijze van presenteren. Daarbij is een aantal keuzes gemaakt in het aantal 
te presenteren antwoordcategorieën.  
 
Voor een groot aantal vragen bestonden de antwoordcategorieën uit een 5-puntsschaal, 
met als categorieën: (1) “zeer mee eens”, (2) “mee eens”, (3) “eens noch oneens”, (4) 
“mee oneens” en (5) “zeer mee oneens”.  
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Voor de rapportage zijn deze categorieën steeds getrichotomiseerd tot:  

 “(zeer) eens” (op basis van categorie 1 en 2),  

 “neutraal” (op basis van categorie 3) en  

  “(zeer) oneens” (op basis van categorie 4 en 5).  
Voor deze driedeling worden in de tabellen de percentages vermeld. De antwoordcatego-
rie “(zeer) eens” kan daarbij steeds als de ‘positieve’ antwoordcategorie worden be-
schouwd. Voor de significantietoetsingen wordt ook alleen maar gekeken of er verschil-
len zijn aan te tonen in het aandeel “(zeer) eens” ten opzichte van de vorige meting of 
tussen de opleidingen. Er is in feite dus ook nog sprake van een tweedeling: “(zeer) eens” 
versus “neutraal/(zeer) oneens”. Uiteraard zijn er andere mogelijkheden om antwoordca-
tegorieën te clusteren, maar deze indeling is gezien de vergelijkbaarheid met andere vra-
gen de meest praktische. 
 
Voor andere items bestonden de antwoordcategorieën uit een 5-puntsschaal met als cate-
gorieën: (1) “zeer goed”, (2) “goed”, (3) “goed noch slecht”, (4) “slecht” en (5) “zeer 
slecht”.  
Voor de rapportage zijn deze categorieën steeds getrichotomiseerd tot:  

 “(zeer) goed” (op basis van categorie 1 en 2),  

 “neutraal” (op basis van categorie 3) en  

  “(zeer) slecht” (op basis van categorie 4 en 5).  
Voor dit type vragen is ten behoeve van significantietoetsing en overzichtelijkheid een 
tweedeling gemaakt, waarbij “(zeer) goed” als de positieve antwoordcategorie wordt be-
schouwd, in onderscheid tot de andere antwoordcategorieën.  
 
 

2.5 Toetsing en presentatie van verschillen 
 
Overal waar dat mogelijk is, wordt in dit rapport getoetst of de tevredenheid tussen “ou-
dere” en “jongere” aios verschilt. Dit is gedaan door een statistische toets met 5%-
significantieniveau op de verschillen in proporties en/of de gemiddelden, met een Bon-
ferroni-correctie voor het aantal toetsen dat is verricht per tabel. Ook is getoetst of binnen 
de huidige meting de instituten onderling verschillen.  
In de tabellen worden, zoals hiervoor gesteld, alleen de significante verschillen van de 
“positieve” antwoordcategorieën getoond. In het geval van een driedeling is dus alleen 
getoetst of “voldoende”, of “(zeer) goed” of “(zeer) eens” relatief vaak voorkomt. 
 
Naast significantietoetsing op verschillen in de instroomperiode en tussen opleidingen, is 
ook nog beschreven of bepaalde grenswaarden of ‘normen’ zijn behaald. Daarbij is in 
eerste instantie de bescheiden norm gehanteerd dat meer dan 67% van de respondenten de 
“positieve” antwoordcategorie moet hebben aangekruist, wil er sprake zijn van een posi-
tief en bevredigend oordeel over een bepaald kwaliteitsaspect van de opleiding. Analoog 
is voor de rapportcijfers uitgegaan van een score van meer dan een 6,7. Omdat 67% of 
een 6,7 een weinig ambitieuze normering is, is ook nog aangegeven wanneer er sprake is 
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van een 75% of 80% score, cq. een rapportcijfer van minimaal 7,5 of een 8,0. En ten der-
de is voor alle metingen aangeduid of ten hoogste 50% positief heeft geantwoord (c.q. of 
ten hoogste een 5,0 is toegekend). Deze grenswaarde kan geïnterpreteerd worden als een 
‘ernstig lage score’ waarover verdere discussie plaats zou moeten vinden. 
In de tabellen zijn kleurcoderingen gebruikt om aan te geven of een bepaald criterium 
gehaald is.  

 Als meer dan 80% positief heeft geantwoord of er meer dan een 8,0 is toegekend, is de 

cel donkergroen gemarkeerd, met wit als tekstkleur. Bijvoorbeeld:  

 Als 76%-80% positief heeft geantwoord of er een 7,6-8,0 is toegekend, is de cel licht-

groen gemarkeerd, met zwart als tekstkleur. Bijvoorbeeld:  

 Als 68%-75% positief heeft geantwoord of er een 6,8-7,5 is toegekend, is de cel geel 

gemarkeerd. Bijvoorbeeld:  

 Als 51%-67% positief heeft geantwoord of er een 5,1-6,7 is toegekend, is de cel oranje 

gemarkeerd. Bijvoorbeeld:  

 Als maximaal 50% positief heeft geantwoord of er maximaal een 5,0 is toegekend, is 

de cel rood gemarkeerd, met wit als tekstkleur. Bijvoorbeeld:  
 
De grenswaarden variërend tussen 50%, (5,0) en 81% (8,1) blijven uiteraard enigszins 
arbitrair. Ze bieden door verschillende stappen echter wel een ‘graduele’ meetlat om de 
tevredenheid met de opleiding – op alle verschillende aspecten – inzichtelijk te maken. 
De kleuraanduidingen helpen om deze gradaties te overzien en snel verschillen binnen de 
tabellen op te sporen. 
 
De meeste tabellen in dit rapport geven het oordeel weer over een set van items (enquête-
vragen) die betrekking hebben op een bepaald onderdeel van de opleiding. Voor het over-
zicht wordt in elke tabel onderaan aangegeven voor hoeveel onderdelen een significant 
hogere score is behaald dan in de vorige meting of ten opzichte van de andere instituten. 
Ook wordt weergegeven wat het gemiddelde is van alle onderdelen in de tabel. Een ver-
schil wordt ‘substantieel’ genoemd als het tenminste 10% of 1 punt op de rapportschaal 
van 1 tot 10 betreft. 
Om de betrouwbaarheid van het gemiddelde over de gehele tabel te bepalen, zijn be-
trouwbaarheidsanalyses uitgevoerd met de module “Reliability” van het statistisch pro-
grammapakket SPSS. Er is steeds een Cronbach’s Alpha opgevraagd over de gehele set 
items in de betreffende tabel (Cronbach, 1951). In het algemeen wordt een Alpha vanaf 
0,7 gezien als teken voor een betrouwbare schaal. Deze betrouwbaarheidstoets kan alleen 
uitgevoerd worden voor tabellen waarbij de afzonderlijke items door dezelfde responden-
ten zijn beoordeeld. Daarom is het voor tabellen met rapportcijfers over verschillende 
soorten opleiders niet mogelijk om de betrouwbaarheid vast te stellen. De betrouwbaar-
heid kan bovendien alleen getoetst worden als er minimaal 2 items in de tabel zijn opge-
nomen. 
 
 

100%

80%

75%

67%

50%
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3 Resultaten 
 
 
In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens een aantal onderwerpen aan de orde. 
Per onderwerp worden één of meer tabellen getoond. Dat betreft dan de uitkomsten voor 
dat onderwerp in de vorige meting (indien beschikbaar), de uitkomsten van de huidige 
meting, de variatie in de uitkomsten tussen de instituten voor wat betreft het hoogst sco-
rende en laagst scorende instituut en de specifieke uitkomsten per instituut. 
 
Als leeswijzer staat voor vrijwel elke tabel een korte uitleg over de inhoud van de tabel en 
hoe deze gelezen kan worden. 
Daarna wordt in samenvattende zin ingegaan op de vraag wat de gemiddelde score is 
voor alle items in de tabel en wat het laagst en hoogst scorende item is. Daarbij worden in 
ieder geval expliciet alle items opgesomd die het criterium van 67% of een 6,7 niet halen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of er significante en/of substantiële veranderin-
gen zijn ten opzichte van de vorige meting en of er significante en/of substantiële ver-
schillen zijn tussen de instituten. 
 
Behalve voor de rapportcijfers en voor tabellen waarin slechts één item staat, wordt ook 
nog de Cronbach’s Alpha vermeld voor het gemiddelde van de gehele tabel. Als de be-
trouwbaarheid lager is dan 70% (α<0,70), dan wordt dit in de begeleidende tekst expliciet 
vermeld en zo mogelijk verklaard. 
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3.1 Rapportcijfers over de opleiders en de leerperioden/stages 
 

Rapportcijfers over de kwaliteit van de opleiders 
De opleider van de leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar, krijgt gemiddeld een 
7,7 van de 92 respondenten die hun eerstejaars opleider hebben beoordeeld. Omdat dit 
rapportcijfer tussen een 7,6 en 8,0 inligt, is deze cel lichtgroen gemaakt. De 17 aios oude-
rengeneeskunde die in of voor 2010 zijn gestart met de opleiding en een oordeel hebben 
gegeven over de opleider van het eerste jaar, hebben gemiddeld een 7,5 gegeven. Deze 
cel is geel gekleurd omdat dit cijfer tussen een 6,8 en 7,0 inligt. De 75 aios die in of na 
2011 zijn gestart en een rapportcijfer hebben gegeven over de eerstejaars opleider, geven 
een 7,7. Het verschil tussen deze twee instroomperioden is niet statistisch significant. De 
rapportcijfers per instituut voor de opleider van de verpleeghuisstages in het eerste jaar, 
varieert van 7,2 tot 7,9. Deze verschillen zijn niet statistisch significant.  
De opleider van de ziekenhuisstage is gemiddeld met een 6,5 beoordeeld door de 42 aios 
die hierover gerespondeerd hebben. De “oudere” aios hebben een 6,3 gegeven en de 
“jongere” een 7,7. Dit verschil is niet significant De rapportcijfers voor de opleider van 
de ziekenhuisstage per opleidingslocatie varieert van 5,0 tot 6,6. Voor GERION-
Groningen is geen gemiddelde vermeld, omdat het aantal respondenten kleiner is dan 5. 
 

Samenvatting “Rapportcijfer opleider”: 

 Gemiddeld 7,4, variërend van:  
 6,5 voor de opleider van de ziekenhuisstage, tot 
 8,0 voor de opleider van de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar 
 

 Geen significante verschillen tussen "oudere" en "jongere" aios 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het algemeen gemiddelde 
 
Tabel 3.1: Gemiddelde en standaarddeviatie op de vraag “Wat is uw algemene oordeel over de 
kwaliteit van uw opleider” 

Wat is uw algemene oordeel over de 
kwaliteit van uw opleider 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
    <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Rapportcijfer opleider leerperiode 
verpleeghuis eerste jaar 

gemiddeld 7,7 7,5   7,7   7,5   7,2   7,6   7,9   

st.dev. 1,3 1,7  1,2  1,3  1,8  1,4  1,2  

N 92 17   75   28   9   13   42   

Rapportcijfer opleider ambulante stage gemiddeld 7,4 7,4   7,4   7,8   7,0   7,5   7,3   

st.dev. 1,4 1,4  1,3  0,9  1,8  1,8  1,5  

N 68 58   10   21   6   12   29   

Rapportcijfer opleider ziekenhuisstage gemiddeld 6,5 6,3   7,7   6,6      5,0   6,6   

st.dev. 2,1 2,2  1,0  2,1    2,7  1,6  

N 42 36   6   15   <5   7   17   

Rapportcijfer opleider keuzestages gemiddeld 7,4 7,5     7,6      7,2   7,4   

st.dev. 1,5 1,5   1,2    2,2  1,6  

N 30 26   <5   8   <5   5   15   

Rapportcijfer opleider leerperiode 
verpleeghuis laatste jaar 

gemiddeld 8,0 8,0     7,6      8,2   8,3   

st.dev. 1,0 1,0   1,0    0,4  1,0  

N 35 32   <5   16   <5   5   12   

Gemiddelde 7,4 7,3     7,4     7,1   7,5  

Aantal items significant hoger gemiddelde 0   0    0  0  

Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-5,0 5,1-6,7 6,8-7,5 7,6-8,0 8,1-10,0
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Rapportcijfer leerzaamheid van de leerperioden/stages 
De leerzaamheid van de leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar wordt met een 
7,9 beoordeeld. Het verschil in oordeel van "oudere" versus de "jongere" aios over de 
leerzaamheid van de leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar is klein: een 7,8 
versus een 7,9. Het oordeel over de leerzaamheid van de leerperiode in het verpleeghuis 
in het eerste jaar varieert van een 7,5 op het laagst scorende instituut tot een 8,1 op het 
hoogst scorende instituut. Dit verschil is niet significant. 
 

Samenvatting “Rapportcijfer leerzaamheid leerperioden/stages”: 

 Gemiddeld 7,9, variërend van 
 7,4 voor de leerzaamheid van de ambulante stage, tot 
 8,1 voor de leerzaamheid van de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar 
 

 Significant verschil tussen "oudere" en "jongere" aios (1 item) 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het algemeen gemiddelde 
 
Tabel 3.2: Gemiddelde en standaarddeviatie op de vraag “Hoe leerzaam is deze leerperiode of 
stage” 

Hoe leerzaam is deze leerperiode of 
stage 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Rapportcijfer leerzaamheid leerperiode 
verpleeghuis eerste jaar 

gemiddeld 7,9 7,8   7,9   7,5   7,8   8,0   8,1   

st.dev. 1,2 2,0  1,0  1,8  0,8  0,8  0,9  

N 92 17   75   28   9   13   42   

Rapportcijfer leerzaamheid ambulante 
stage 

gemiddeld 7,4 7,6 * 6,7   7,5   6,8   7,8   7,3   

st.dev. 1,2 1,2  1,1  0,9  2,2  1,3  1,1  

N 68 58   10   21   6   12   29   

Rapportcijfer leerzaamheid ziekenhuis-
stage 

gemiddeld 8,0 7,9   8,3   8,1      6,6   8,1   

st.dev. 1,7 1,8  0,8  2,0    1,9  1,0  

N 42 36   6   15   <5   7   17   

Rapportcijfer leerzaamheid Keuzesta-
ges 

gemiddeld 7,9 7,9     8,0      7,6   8,1   

st.dev. 1,4 1,4   1,4    2,7  1,0  

N 30 26   <5   8   <5   5   15   

Rapportcijfer leerzaamheid leerperiode 
verpleeghuis laatste jaar 

gemiddeld 8,1 8,1     8,0      8,0   8,3   

st.dev. 0,8 0,8   0,8    0,0  1,0  

N 35 32   <5   16   <5   5   12   

Gemiddelde 7,9 7,9     7,8     7,6   8,0 

Aantal items significant hoger gemiddelde 1   0    0  0  

Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-5,0 5,1-6,7 6,8-7,5 7,6-8,0 8,1-10,0
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3.2 Rapportcijfers over de terugkomdagen en de begeleiding 
 

Rapportcijfer leerzaamheid terugkomdagen 
De leerzaamheid van de terugkomdagen is ook per leerperiode en stage gevraagd. De 
terugkomdagen worden qua leerzaamheid duidelijk wat minder hoog beoordeeld dan de 
leerzaamheid van de leerperiode of stage op zich zelf (zie de vorige paragraaf). Gemid-
deld over alle leerperioden en stages heen wordt de leerzaamheid van de terugkomdagen 
met een 6,7 beoordeeld, tegenover een 7,9 voor de leerzaamheid van de leerperioden en 
stages zelf. 
 

Samenvatting “Rapportcijfer leerzaamheid terugkomdagen”: 

 Gemiddeld 6,7, variërend van:  
 6,0 voor de terugkomdagen tijdens de ziekenhuisstage, via 
 6,4 voor de terugkomdagen tijdens de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste 

jaar, tot 
 7,2 voor de terugkomdagen tijdens de keuzestages 
 

 Geen significante verschillen tussen "oudere" en "jongere" aios 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het algemeen gemiddelde 
 
Tabel 3.3: Gemiddelde en standaarddeviatie op de vraag “Hoe leerzaam zijn de terugkomdagen 
in deze leerperiode of stage” 

Hoe leerzaam zijn de terugkomdagen 
in deze leerperiode of stage 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Rapportcijfer terugkomdagen leerperi-
ode verpleeghuis eerste jaar 

gemiddeld 6,9 7,1   6,9   6,3   7,0   7,2   7,2   

st.dev. 1,6 2,0  1,5  1,9  1,1  1,2  1,5  

N 91 17   74   28   9   13   41   

Rapportcijfer terugkomdagen ambu-
lante stage 

gemiddeld 6,8 6,8   6,5   6,4   7,0   7,0   6,9   

st.dev. 1,6 1,6  1,6  1,3  2,3  1,8  1,6  

N 68 58   10   21   6   12   29   

Rapportcijfer terugkomdagen zieken-
huisstage 

gemiddeld 6,0 6,1   5,3   6,2      5,7   5,6   

st.dev. 2,0 2,0  2,2  2,2    2,4  1,7  

N 42 36   6   15   <5   7   17   

Rapportcijfer terugkomdagen keuze-
stages 

gemiddeld 7,2 7,2     7,6         6,9   

st.dev. 1,5 1,5   1,2      1,6  

N 28 24   <5   8   <5   <5   14   

Rapportcijfer terugkomdagen leerperi-
ode verpleeghuis laatste jaar 

gemiddeld 6,4 6,3     6,4      6,0   7,1   

st.dev. 1,8 1,8   1,5    1,6  1,9  

N 34 31   <5   16   <5   5   11   

Gemiddelde 6,7 6,7     6,6       6,7 

Aantal items significant hoger gemiddelde 0   0      0  

Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-5,0 5,1-6,7 6,8-7,5 7,6-8,0 8,1-10,0
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Rapportcijfer begeleiding door docenten 
De begeleiding door docenten is niet per leerperiode of stage gevraagd. Er is alleen ge-
vraagd een oordeel te geven over de begeleiding in de huidige leerperiode of stage. Wel is 
onderscheid gemaakt tussen de huidige arts-docenten en de huidige gedragswetenschap-
pelijke docenten. 
 

Samenvatting “Rapportcijfer begeleiding door docenten”: 

 Gemiddeld 6,8, variërend van:  
 6,7 voor de begeleiding door de gedragswetenschappelijke docenten, tot 
 6,9 voor de begeleiding door de arts-docenten 
 

 Geen significante verschillen tussen "oudere" en "jongere" aios 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het algemeen gemiddelde 
 
Tabel 3.4: Gemiddelde en standaarddeviatie op de vraag “Wat is uw algemene oordeel over de 
begeleiding door uw huidige arts-docenten, c.q. gedragswetenschappelijke docenten” 

Begeleiding door docenten 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Wat is uw algemene oordeel over de 
begeleiding door uw huidige arts-
docenten 

gemiddeld 6,9 7,0   6,9   7,1   7,1   6,6   6,9   

st.dev. 1,3 1,5  1,0  1,2  2,0  1,1  1,2  

N 163 88   75   55   14   27   67   

Wat is uw algemene oordeel over de 
begeleiding door uw huidige gedrags-
wetenschappelijke docenten 

gemiddeld 6,7 6,6   6,7   6,3   7,3   6,8   6,8   

st.dev. 1,4 1,6  1,2  1,5  2,0  1,2  1,3  

N 166 88   78   55   14   27   70   

Gemiddelde 6,8 6,8   6,8   6,7   7,2   6,7   6,9 

Aantal items significant hoger gemiddelde 0  0  0  0  0  0  

Nb: een * geeft eventueel aan of een gemiddelde significant hoger is dan het laagste gemiddelde per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-5,0 5,1-6,7 6,8-7,5 7,6-8,0 8,1-10,0
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3.3 Kwaliteit van de opleiders 
 
In deze paragraaf worden per leerperiode en stage oordelen over de opleiders gepresen-
teerd, uitgesplitst naar instroomperiode en opleidingsinstituut en –locatie (zie de tabellen 
3.5 tot en met 3.9). Als samenvatting wordt tenslotte nog een vergelijking gemaakt van de 
totalen per stage (zie tabel 3.10). 
 
Kwaliteit opleider leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar 
Met uitzondering van de algemeen hoge waardering op de  stelling “Laat mij zelfstandig 
werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie dat toelaat” zijn er over de opleider 
van de leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar substantiële verschillen of signifi-
cante verschillen (2 items) tussen instituten op de kwaliteitsindicatoren. Bij de stelling 
“Geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische vaardigheden” is bij 
twee instituten een significant groter aantal aios (resp. 85% en 69%) het hiermee eens in 
vergelijking met het instituut waar het geringst aantal aios hiermee instemt (38%). Er is 
ook een significant verschil tussen instituten bij de waardering van de stelling “Deelt zijn/ 
haar werktijd zo in dat er ruimte is voor zowel onderwijs, als patiëntenzorg”. Het verschil 
tussen grootste en geringste aantal aios, dat het met die stelling eens is, is respectievelijk 
93% tegenover 56%. 
De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen)” wordt voor de opleider van de leerperiode in het 
verpleeghuis in het eerste jaar maar door 53% van de aios onderschreven. 
Naast de genoemde significante verschillen, zijn er behalve bij de stelling “Laat mij zelf-
standig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie dat toelaat” bij alle stellin-
gen substantiële verschillen tussen instituten.  
 

Samenvatting “Kwaliteit opleider leerperiode verpleeghuis eerste jaar”: 

 Gemiddeld 76% “eens” (α=0,91), variërend van  
 53% voor “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kos-

ten”, 
 55% voor “Integreert standaarden, richtlijnen en gegevens uit wetenschappelijk on-

derzoek in het onderwijs.” 
 62% voor “Geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische vaardig-

heden” en  
 64% voor “Geeft duidelijk aan wat ik geacht wordt te weten en te doen binnen de 

opleiding in de praktijk”, tot  
 99% voor “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie 

dat toelaat” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten per item (2 items, 1-2 instituten) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 67% tot 82% 
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Tabel 3.5: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op 
uw opleider van de leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar van toepassing zijn.” 

Kwaliteit opleider leerperiode ver-
pleeghuis eerste jaar 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

... laat mij zelfstandig werken voor 
zover mijn niveau/ervaring/-
competentie dat toelaat 

% eens 99 94   100   96   100   100   100   
% neutraal 1 6  0  4  0  0  0  

% oneens 0 0  0  0  0  0  0  

... stimuleert mij om zelfstandig te 
leren 

% eens 92 88   93   89   78   92   98   
% neutraal 5 12  4  7  11  8  2  

% oneens 2 0  3  4  11  0  0  

... creëert een goede leeromgeving (is 
toegankelijk, niet bedreigend, enthou-
siast, etc.) 

% eens 92 82   95   89   78   92   98   
% neutraal 2 6  1  7  0  0  0  

% oneens 5 12  4  4  22  8  2  

... geeft duidelijke uitleg/verklaring 
voor zijn/haar meningen, adviezen, 
handelingen, etc. 

% eens 87 76   89   89   78   85   88   
% neutraal 7 6  7  7  11  0  7  

% oneens 7 18  4  4  11  15  5  

... onderwijst effectieve communicatie 
vaardigheden t.o.v. de patiënt/familie 
van de patiënt 

% eens 86 76   88   86   78   69   93   
% neutraal 8 6  8  7  11  23  2  

% oneens 7 18  4  7  11  8  5  

... stelt vragen die het leren stimuleren 
(vraagt om verduidelijking, vraagt 
"door", stelt reflecterende vragen) 

% eens 79 76   80   75   67   69   88   
% neutraal 11 0  13  14  11  23  5  

% oneens 10 24  7  11  22  8  7  

... geeft regelmatig feedback (zowel 
positief als negatief) 

% eens 78 63   81   68   63   69   90   
% neutraal 15 25  13  18  13  31  10  

% oneens 7 13  5  14  25  0  0  

... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er 
ruimte is voor zowel onderwijs als 
patiëntenzorg 

% eens 77 76   77   64   56   69   93 *
% neutraal 12 18  11  18  22  15  5  

% oneens 11 6  12  18  22  15  2  

... onderwijst diagnostische vaardigheden 
(klinisch redeneren, keuze/interpretatie van 
aanvullende onderzoek, etc.) 

% eens 75 71   76   68   56   85   81   
% neutraal 18 18  19  25  33  8  14  

% oneens 7 12  5  7  11  8  5  

... past het onderwijs aan mijn behoefte 
aan (ervaring, competentie, belang-
stelling, etc.) 

% eens 74 76   73   74   67   77   74   
% neutraal 18 6  20  19  11  8  21  

% oneens 9 18  7  7  22  15  5  

... stemt het onderwijs af op de setting 
waarin het onderwijs plaatsvindt (tijdens of 
na de visite, het spreekuur, de leergesprek-
ken, het multidisciplinair overleg, etc.) 

% eens 70 71   70   64   71   83   71   
% neutraal 23 12  25  29  0  8  27  

% oneens 7 18  4  7  29  8  2  

... geeft duidelijk aan wat ik geacht 
word te weten en te doen binnen de 
opleiding in de praktijk 

% eens 64 71   63   61   56   54   71   
% neutraal 22 12  24  21  11  23  24  

% oneens 14 18  13  18  33  23  5  

... geeft begeleiding bij de uitvoering van 
klinische en technische vaardigheden 
(anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnos-
tiek, procedures, lab. onderzoek) 

% eens 62 71   59   33   78   85 * 69 *
% neutraal 27 18  30  41  0  15  29  

% oneens 11 12  11  26  22  0  2  

... integreert standaarden, richtlijnen en 
gegevens uit wetenschappelijk onder-
zoek in het onderwijs 

% eens 55 59   55   50   33   69   60   
% neutraal 25 18  27  25  33  15  26  

% oneens 20 24  19  25  33  15  14  

... besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen, 
etc.) 

% eens 53 75   49   48   50   62   55   
% neutraal 36 19  39  33  50  23  38  

% oneens 11 6  12  19  0  15  7  

N 90 16   74   27   8   13   42   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,91) 76 75   77   70   67   77   82 

Aantal items significant vaker "eens" 0  0  0  0  1  2  

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Kwaliteit opleider ambulante stage 
Gemiddeld is de waardering voor de ambulante stage 71% eens, maar tussen  de instituten 
varieert het gemiddelde van 64% tot 80% eens. Bij de hoogst gewaardeerde stelling “Laat 
mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie dat toelaat” over de 
opleider van de ambulante stage, antwoordt 91% van de aios dat zij het daar mee eens 
zijn. Tussen de instituten varieert de waardering voor dit item van 75% tot 97%. De stel-
ling over de opleider ambulante stage ”stimuleert tot zelfstandig leren” is in de periode na 
2010 gemiddeld significant lager gewaardeerd dan in de periode daarvoor. 
De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen)” wordt voor de opleider ambulante stage maar 
door 48 % van de aios bevestigd. Over dit item varieert het oordeel van aios tussen de 
instituten van 27% tot 56%. 
Bij de ambulante stage is op alle kwaliteitsindicatoren de waardering door aios substanti-
eel verschillend, maar niet significant verschillend tussen instituten. 
 

Samenvatting “Kwaliteit opleider ambulante stage”: 

 Gemiddeld 71% “eens” (α=0,93), variërend van  
 48% voor “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kos-

ten”, 
 59% voor “Geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische vaardig-

heden” 
 60% voor “Stelt vragen die het leren stimuleren”, 
 62% voor “Past het onderwijs aan mijn behoeft aan”, 
 65% voor “Geeft regelmatig feedback” en  
 67% voor “Geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische vaardig-

heden”, tot  
 91% voor “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie 

dat toelaat” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Geen significante verschillen tussen instituten per item 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 64% tot 80% 
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Tabel 3.6: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op 
uw opleider in de ambulante stage van toepassing zijn.” 

Kwaliteit opleider ambulante stage 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

... laat mij zelfstandig werken voor 
zover mijn niveau/ervaring/-
competentie dat toelaat 

% eens 91 91   90   95   83   75   97   
% neutraal 7 7  10  5  17  17  3  

% oneens 1 2  0  0  0  8  0  

... stimuleert mij om zelfstandig te 
leren 

% eens 90 93 * 70   100   100   75   86   
% neutraal 4 3  10  0  0  8  7  

% oneens 6 3  20  0  0  17  7  

... creëert een goede leeromgeving (is 
toegankelijk, niet bedreigend, enthou-
siast, etc.) 

% eens 85 86   80   86   100   92   79   
% neutraal 7 9  0  10  0  8  7  

% oneens 7 5  20  5  0  0  14  

... geeft duidelijke uitleg/verklaring 
voor zijn/haar meningen, adviezen, 
handelingen, etc. 

% eens 82 84   70   95   67   67   83   
% neutraal 10 9  20  5  33  8  10  

% oneens 7 7  10  0  0  25  7  

... onderwijst effectieve communicatie 
vaardigheden t.o.v. de patiënt/familie 
van de patiënt 

% eens 70 74   50   90   50   64   62   
% neutraal 22 19  40  5  33  27  31  

% oneens 7 7  10  5  17  9  7  

... stelt vragen die het leren stimuleren 
(vraagt om verduidelijking, vraagt 
"door", stelt reflecterende vragen) 

% eens 60 62   50   62   50   50   66   
% neutraal 25 21  50  29  17  25  24  

% oneens 15 17  0  10  33  25  10  

... geeft regelmatig feedback (zowel 
positief als negatief) 

% eens 65 66   60   76   50   58   62   
% neutraal 19 19  20  19  17  25  17  

% oneens 16 16  20  5  33  17  21  

... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er 
ruimte is voor zowel onderwijs als 
patiëntenzorg 

% eens 75 76   70   81   83   75   69   
% neutraal 16 17  10  19  17  8  17  

% oneens 9 7  20  0  0  17  14  

... onderwijst diagnostische vaardigheden 
(klinisch redeneren, keuze/interpretatie van 
aanvullende onderzoek, etc.) 

% eens 69 69   70   85   50   64   64   
% neutraal 23 24  20  15  33  27  25  

% oneens 8 7  10  0  17  9  11  

... past het onderwijs aan mijn behoefte 
aan (ervaring, competentie, belang-
stelling, etc.) 

% eens 62 66   40   62   83   67   55   
% neutraal 31 26  60  29  17  33  34  

% oneens 7 9  0  10  0  0  10  

... stemt het onderwijs af op de setting 
waarin het onderwijs plaatsvindt (tijdens of 
na de visite, het spreekuur, de leergesprek-
ken, het multidisciplinair overleg, etc.) 

% eens 73 75   67   89   50   83   63   
% neutraal 19 18  22  11  33  8  26  

% oneens 8 7  11  0  17  8  11  

... geeft duidelijk aan wat ik geacht 
word te weten en te doen binnen de 
opleiding in de praktijk 

% eens 59 60   50   57   50   67   59   
% neutraal 25 24  30  33  17  17  24  

% oneens 16 16  20  10  33  17  17  

... geeft begeleiding bij de uitvoering van 
klinische en technische vaardigheden 
(anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnos-
tiek, procedures, lab. onderzoek) 

% eens 67 66   71   79   50   82   54   
% neutraal 15 17  0  11  0  9  25  

% oneens 18 17  29  11  50  9  21  

... integreert standaarden, richtlijnen en 
gegevens uit wetenschappelijk onder-
zoek in het onderwijs 

% eens 70 72   60   86   67   55   66   
% neutraal 22 19  40  10  17  36  28  

% oneens 7 9  0  5  17  9  7  

... besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen, 
etc.) 

% eens 48 48   50   55   33   27   56   
% neutraal 30 30  30  15  50  55  26  

% oneens 22 22  20  30  17  18  19  

N 64 54   10   20   6   11   27   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,93) 71 73   63   80   64   67   68 

Aantal items significant vaker "eens" 1   0   0   0   0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” voor de opleider van de leerperiode 
in het verpleeghuis in het eerste jaar. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100

 
  



Hoofdstuk 3: Resultaten 

24 Kwaliteit van de opleiding specialist ouderengeneeskunde, NIVEL 2012 

Kwaliteit opleider ziekenhuisstage 
Gemiddeld is de waardering voor de ziekenhuisstage 53% eens en tussen de instituten 
varieert het gemiddelde van 34% tot 58% eens. Op 6 van de 15 kwaliteitsindicatoren is 
door minder dan de helft van de aios instemmend gereageerd. 
Op de stelling “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie 
dat toelaat” over opleider van de ziekenhuisstage, geeft wel 88% van de aios aan het eens 
te zijn met deze stelling.  
Ook het “stimuleren om zelfstandig te leren” door de opleider in de ziekenhuisstage 
wordt door 76% van de aios bevestigd. De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten (aanwending van financiële middelen)” wordt voor 
de opleider van de ziekenhuisstage  maar door 29% van de aios onderschreven. Er zijn 
geen significante, maar wel substantiële verschillen tussen instituten bij alle stellingen, 
met uitzondering van de stelling  “Geeft regelmatig feedback”, waarop 53% tot 59% van 
de aios positief reageert.  
De stelling over de opleider van de ziekenhuisstage ”onderwijst effectieve communicatie-
vaardigheden” is in de periode na 2010 gemiddeld significant hoger gewaardeerd dan in 
de periode daarvoor, respectievelijk 67% mee eens na 2010 , tegenover 25% mee eens in 
de periode voorafgaand.   
 
Samenvatting “Kwaliteit opleider ziekenhuisstage”: 

 Gemiddeld 53% “eens” (α=0,93), variërend van  
 29% voor “Besteedt aandacht aan zorg en kosten”, 
 31% voor ”Onderwijst effectieve communicatievaardigheden”, 
 33% voor “Deelt zijn/ haar werktijd zo in dat er ruimte is voor zowel onderwijs, als 

patiëntenzorg”,  
 41% voor “Stelt vragen die het leren stimuleren”, 
 41% voor “Geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische vaardig-

heden”, 
 43% voor “Past het onderwijs aan mijn behoefte aan”, 
 51% voor “Stemt het onderwijs af op de setting” , 
 57% voor “Creëert een goede leeromgeving”, 
 57% voor “Geeft duidelijk aan wat ik geacht wordt te weten”, 
 60% voor “Geeft regelmatig feedback”, 
 60% voor “Onderwijst diagnostische vaardigheden”,  
 64% voor “Geeft duidelijke uitleg/verklaringen” 
 tot 88% voor “Laat mij zelfstandig werken” 
 
 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Geen significante verschillen tussen instituten (Groningen is buiten de vergelijking 

gehouden vanwege een aantal respondenten minder dan 5) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 34% tot 58% 
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Tabel 3.7: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op 
uw opleider in de ziekenhuisstage van toepassing zijn.” 

Kwaliteit opleider ziekenhuisstage 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

... laat mij zelfstandig werken voor 
zover mijn niveau/ervaring/-
competentie dat toelaat 

% eens 88 86   100   100      71   88   
% neutraal 5 6  0  0    0  6  

% oneens 7 8  0  0    29  6  

... stimuleert mij om zelfstandig te 
leren 

% eens 76 72   100   73      57   82   
% neutraal 14 17  0  7    29  18  

% oneens 10 11  0  20    14  0  

... creëert een goede leeromgeving (is 
toegankelijk, niet bedreigend, enthou-
siast, etc.) 

% eens 57 50   100   67      43   53   
% neutraal 14 17  0  13    14  12  

% oneens 29 33  0  20    43  35  

... geeft duidelijke uitleg/verklaring 
voor zijn/haar meningen, adviezen, 
handelingen, etc. 

% eens 64 58   100   73      43   65   
% neutraal 14 17  0  13    29  6  

% oneens 21 25  0  13    29  29  

... onderwijst effectieve communicatie 
vaardigheden t.o.v. de patiënt/familie 
van de patiënt 

% eens 31 25   67 * 13      29   41   
% neutraal 29 28  33  27    29  29  

% oneens 40 47  0  60    43  29  

... stelt vragen die het leren stimuleren 
(vraagt om verduidelijking, vraagt 
"door", stelt reflecterende vragen) 

% eens 40 36   67   53      14   29   
% neutraal 24 22  33  13    14  41  

% oneens 36 42  0  33    71  29  

... geeft regelmatig feedback (zowel 
positief als negatief) 

% eens 60 56   83   53      57   59   
% neutraal 14 17  0  20    29  6  

% oneens 26 28  17  27    14  35  

... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er 
ruimte is voor zowel onderwijs als 
patiëntenzorg 

% eens 33 31   50   40      14   29   
% neutraal 29 28  33  27    29  35  

% oneens 38 42  17  33    57  35  

... onderwijst diagnostische vaardigheden 
(klinisch redeneren, keuze/interpretatie van 
aanvullende onderzoek, etc.) 

% eens 60 56   83   80      29   53   
% neutraal 21 22  17  7    29  29  

% oneens 19 22  0  13    43  18  

... past het onderwijs aan mijn behoefte 
aan (ervaring, competentie, belang-
stelling, etc.) 

% eens 43 39   67   40      0   59   
% neutraal 19 19  17  27    29  12  

% oneens 38 42  17  33    71  29  

... stemt het onderwijs af op de setting 
waarin het onderwijs plaatsvindt (tijdens of 
na de visite, het spreekuur, de leergesprek-
ken, het multidisciplinair overleg, etc.) 

% eens 51 46   83   64      29   47   
% neutraal 24 26  17  21    14  29  

% oneens 24 29  0  14    57  24  

... geeft duidelijk aan wat ik geacht 
word te weten en te doen binnen de 
opleiding in de praktijk 

% eens 57 53   83   60      43   59   
% neutraal 14 17  0  7    29  12  

% oneens 29 31  17  33    29  29  

... geeft begeleiding bij de uitvoering van 
klinische en technische vaardigheden 
(anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnos-
tiek, procedures, lab. onderzoek) 

% eens 40 39   50   47      14   41   
% neutraal 26 25  33  27    29  24  

% oneens 33 36  17  27    57  35  

... integreert standaarden, richtlijnen en 
gegevens uit wetenschappelijk onder-
zoek in het onderwijs 

% eens 69 67   83   73      43   76   
% neutraal 12 14  0  13    29  6  

% oneens 19 19  17  13    29  18  

... besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen, 
etc.) 

% eens 29 25   50   33      29   18   
% neutraal 40 39  50  27    29  59  

% oneens 31 36  0  40    43  24  

N 42 36   6   15   <5   7   17   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,93) 53 49   78   58      34   53 

Aantal items significant vaker "eens" 0   1   0      0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” voor de opleider van de leerperiode 
in het verpleeghuis in het eerste jaar. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Kwaliteit opleider keuzestages 
Bij de keuzestages wordt de stelling “Creëert een goede leeromgeving” door het grootste 
aantal aios onderschreven (93%) in vergelijking met het oordeel over de andere stellin-
gen. Op de stelling “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn ni-
veau/ervaring/competentie dat toelaat” over opleider van de keuzestages, antwoordt 87% 
van de aios dat zij het daar mee eens zijn. De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten (aanwending van financiële middelen)” wordt voor 
de opleider van de keuzestages maar door 56% van de aios onderschreven.  
Bij geen enkele stelling zijn er significante verschillen tussen instituten, wel zijn die ver-
schillen bij veel stellingen substantieel te noemen. Op twee stellingen werden geen sub-
stantiële verschillen tussen de instituten geconstateerd, namelijk “Geeft regelmatig feed-
back” en “Onderwijst diagnostische vaardigheden”. 
 
Samenvatting “Kwaliteit opleider keuzestages”: 

 Gemiddeld 79% “eens” (α=0,91), variërend van  
 56% voor “Besteedt aandacht aan zorg en kosten” , 
 67% voor ”Onderwijst effectieve communicatievaardigheden”, 
 tot 93% voor “Creëert een goede leeromgeving” 
 
 Geen vergelijking mogelijk tussen “oudere”en “jongere” aios (te gering aantal 

respondenten) 
 Geen significante verschillen tussen instituten (Groningen is buiten de vergelijking 

gehouden vanwege een aantal respondenten minder dan 5)  
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde 
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Tabel 3.8: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op 
uw opleider in de keuzestages van toepassing zijn.” 

Kwaliteit opleider keuzestages 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

... laat mij zelfstandig werken voor 
zover mijn niveau/ervaring/-
competentie dat toelaat 

% eens 87 88     75      80   93   
% neutraal 10 8   25    0  7  

% oneens 3 4   0    20  0  

... stimuleert mij om zelfstandig te 
leren 

% eens 87 88     75      100   87   
% neutraal 13 12   25    0  13  

% oneens 0 0   0    0  0  

... creëert een goede leeromgeving (is 
toegankelijk, niet bedreigend, enthou-
siast, etc.) 

% eens 93 92     88      100   93   
% neutraal 3 4   13    0  0  

% oneens 3 4   0    0  7  

... geeft duidelijke uitleg/verklaring 
voor zijn/haar meningen, adviezen, 
handelingen, etc. 

% eens 83 85     75      80   87   
% neutraal 10 12   25    20  0  

% oneens 7 4   0    0  13  

... onderwijst effectieve communicatie 
vaardigheden t.o.v. de patiënt/familie 
van de patiënt 

% eens 67 70     88      40   67   
% neutraal 22 17   0    40  25  

% oneens 11 13   13    20  8  

... stelt vragen die het leren stimuleren 
(vraagt om verduidelijking, vraagt 
"door", stelt reflecterende vragen) 

% eens 77 77     88      60   80   
% neutraal 13 15   0    40  7  

% oneens 10 8   13    0  13  

... geeft regelmatig feedback (zowel 
positief als negatief) 

% eens 83 81     88      80   80   
% neutraal 10 12   0    0  20  

% oneens 7 8   13    20  0  

... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er 
ruimte is voor zowel onderwijs als 
patiëntenzorg 

% eens 85 87     88      100   75   
% neutraal 11 9   13    0  17  

% oneens 4 4   0    0  8  

... onderwijst diagnostische vaardigheden 
(klinisch redeneren, keuze/interpretatie van 
aanvullende onderzoek, etc.) 

% eens 81 83     75      80   83   
% neutraal 15 17   25    20  8  

% oneens 4 0   0    0  8  

... past het onderwijs aan mijn behoefte 
aan (ervaring, competentie, belang-
stelling, etc.) 

% eens 76 72     63      80   86   
% neutraal 17 20   25    20  7  

% oneens 7 8   13    0  7  

... stemt het onderwijs af op de setting 
waarin het onderwijs plaatsvindt (tijdens of 
na de visite, het spreekuur, de leergesprek-
ken, het multidisciplinair overleg, etc.) 

% eens 71 71     88      60   69   
% neutraal 25 25   13    40  23  

% oneens 4 4   0    0  8  

... geeft duidelijk aan wat ik geacht 
word te weten en te doen binnen de 
opleiding in de praktijk 

% eens 76 76     88      80   71   
% neutraal 10 8   0    0  14  

% oneens 14 16   13    20  14  

... geeft begeleiding bij de uitvoering van 
klinische en technische vaardigheden 
(anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnos-
tiek, procedures, lab. onderzoek) 

% eens 79 81     88      80   78   
% neutraal 21 19   13    20  22  

% oneens 0 0   0    0  0  

... integreert standaarden, richtlijnen en 
gegevens uit wetenschappelijk onder-
zoek in het onderwijs 

% eens 79 79     100      40   77   
% neutraal 11 13   0    40  8  

% oneens 11 8   0    20  15  

... besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen, 
etc.) 

% eens 56 52     25      60   70   
% neutraal 28 33   63    20  10  

% oneens 16 14   13    20  20  

N 25 21   <5   8   <5   5   10   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,91) 79 79     79      75   80 

Aantal items significant vaker "eens" 0     0      0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” voor de opleider van de leerperiode 
in het verpleeghuis in het eerste jaar. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Kwaliteit opleider leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar 
Gemiddeld is 82% van de aios positief (eens) over de opleider van de leerperiode in het 
verpleeghuis in het laatste jaar, zonder significante verschillen in het gemiddelde tussen 
instituten, waar de waardering varieert van 72% tot 93%. 
Op alle stellingen of kwaliteitsindicatoren is door meer dan 67% van de aios positief ge-
reageerd: ze zijn in relatief grote aantallen positief in hun oordeel over de opleider van de 
leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar. Het aantal aios dat het eens is met de 
stelling “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie dat 
toelaat” is hoog: 97%.  
De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen)” wordt voor de opleider van de leerperiode in het 
verpleeghuis in het laatste jaar door 68% van de aios onderschreven. Er zijn geen signifi-
cante, maar wel substantiële verschillen in het oordeel over de kwaliteit van de opleider 
van de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar.  
 
Samenvatting “Kwaliteit opleider leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar”: 

 Gemiddeld 82% “eens” (α=0,88), variërend van  
 68% voor “Besteedt aandacht aan zorg en kosten”  
 tot 97% voor “Laat mij zelfstandig werken” 
 
 Geen vergelijking mogelijk tussen “oudere” en “jongere” aios (te gering aantal 

respondenten) 
 Geen significante verschillen tussen instituten (Groningen is buiten de vergelijking 

gehouden vanwege een aantal respondenten minder dan 5)  
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 72% tot 93% 
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Tabel 3.9: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN op 
uw opleider van de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar van toepassing zijn.” 

Kwaliteit opleider leerperiode ver-
pleeghuis laatste jaar 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

... laat mij zelfstandig werken voor 
zover mijn niveau/ervaring/-
competentie dat toelaat 

% eens 97 97     94      100   100   
% neutraal 0 0   0    0  0  

% oneens 3 3   6    0  0  

... stimuleert mij om zelfstandig te 
leren 

% eens 91 91     88      100   92   
% neutraal 6 6   6    0  8  

% oneens 3 3   6    0  0  

... creëert een goede leeromgeving (is 
toegankelijk, niet bedreigend, enthou-
siast, etc.) 

% eens 94 94     88      100   100   
% neutraal 3 3   6    0  0  

% oneens 3 3   6    0  0  

... geeft duidelijke uitleg/verklaring 
voor zijn/haar meningen, adviezen, 
handelingen, etc. 

% eens 83 81     88      80   75   
% neutraal 17 19   13    20  25  

% oneens 0 0   0    0  0  

... onderwijst effectieve communicatie 
vaardigheden t.o.v. de patiënt/familie 
van de patiënt 

% eens 80 78     75      60   92   
% neutraal 14 16   13    40  8  

% oneens 6 6   13    0  0  

... stelt vragen die het leren stimuleren 
(vraagt om verduidelijking, vraagt 
"door", stelt reflecterende vragen) 

% eens 80 78     81      80   83   
% neutraal 17 19   13    20  17  

% oneens 3 3   6    0  0  

... geeft regelmatig feedback (zowel 
positief als negatief) 

% eens 86 84     75      100   92   
% neutraal 9 9   13    0  8  

% oneens 6 6   13    0  0  

... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er 
ruimte is voor zowel onderwijs als 
patiëntenzorg 

% eens 83 81     63      100   100   
% neutraal 9 9   19    0  0  

% oneens 9 9   19    0  0  

... onderwijst diagnostische vaardigheden 
(klinisch redeneren, keuze/interpretatie van 
aanvullende onderzoek, etc.) 

% eens 80 78     81      40   92   
% neutraal 17 19   13    60  8  

% oneens 3 3   6    0  0  

... past het onderwijs aan mijn behoefte 
aan (ervaring, competentie, belang-
stelling, etc.) 

% eens 89 88     81      80   100   
% neutraal 9 9   13    20  0  

% oneens 3 3   6    0  0  

... stemt het onderwijs af op de setting 
waarin het onderwijs plaatsvindt (tijdens of 
na de visite, het spreekuur, de leergesprek-
ken, het multidisciplinair overleg, etc.) 

% eens 83 81     81      60   100   
% neutraal 14 16   13    40  0  

% oneens 3 3   6    0  0  

... geeft duidelijk aan wat ik geacht 
word te weten en te doen binnen de 
opleiding in de praktijk 

% eens 71 69     56      40   100   
% neutraal 23 25   31    60  0  

% oneens 6 6   13    0  0  

... geeft begeleiding bij de uitvoering van 
klinische en technische vaardigheden 
(anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnos-
tiek, procedures, lab. onderzoek) 

% eens 76 74     75      60   91   
% neutraal 21 23   25    20  9  

% oneens 3 3   0    20  0  

... integreert standaarden, richtlijnen en 
gegevens uit wetenschappelijk onder-
zoek in het onderwijs 

% eens 69 69     63      40   92   
% neutraal 26 25   31    40  8  

% oneens 6 6   6    20  0  

... besteedt in het onderwijs aandacht 
aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen, 
etc.) 

% eens 68 66     63      40   91   
% neutraal 21 22   31    20  0  

% oneens 12 13   6    40  9  

N 34 32   <5   16   <5   5   11   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,88) 82 81     77      72   93 

Aantal items significant vaker "eens" 0     0      0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” voor de opleider van de leerperiode 
in het verpleeghuis in het eerste jaar. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Samenvatting kwaliteit opleiders met vergelijking tussen leerperioden en stages 
Op de stelling “Laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie 
dat toelaat” over de opleider van de opleidingsperiode in het verpleeghuis in het eerste 
jaar, antwoordt 99% van de aios dat zij het daar mee eens zijn. Over de opleider van de 
opleidingsperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar geeft 97% van de aios dit positie-
ve antwoord. Bij de overige stages ligt deze positieve waardering van aios rond de 90%. 
De stelling “Besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en kosten 
(aanwending van financiële middelen)” wordt voor de opleider in het verpleeghuis van 
het eerste jaar door 53% van de aios onderschreven en in het laatste jaar door 68%. Voor 
de ambulante-, ziekenhuis- en keuzestage is de waardering van aios bij deze stelling res-
pectievelijk 48%, 29% en 56%. 
 
Samenvatting “Kwaliteitsindicatoren opleider: vergelijking tussen leerperioden en sta-
ges”: 

 Gemiddeld 76% eens voor alle items over de opleider van de leerperiode in het 
verpleeghuis van het eerste jaar, tegenover gemiddeld 82% eens voor de opleider 
in het verpleeghuis van het laatste jaar; bij keuzestages gemiddeld 79% eens, bij 
ambulante stage 71% eens, bij ziekenhuisstage gemiddeld 53% eens 

 Lager dan 67% instemming werd gevonden bij: 
o stelling: ”geeft duidelijk aan wat ik geacht wordt te weten”, namelijk 

64% voor de 1e jaars verpleeghuis periode, 50% ambulante stage en 
57% ziekenhuisstage, 

o stelling: “geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische 
vaardigheden”, namelijk 55% bij de 1e jaars verpleeghuis periode,  

o stelling: “besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van 
zorg en kosten”, namelijk 53% over de 1e jaars verpleeghuis periode, 
48% ambulante stage, 29% ziekenhuisstage en 59% keuzestages, 

o ziekenhuisstage alle stellingen, behalve bij de stelling “laat mij zelfstan-
dig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie dat toelaat” en 
“stimuleert mij om zelfstandig te leren, 

o ambulante stage ook bij de stellingen: “stelt vragen die het leren stimule-
ren”(60%), “geeft regelmatig feedback”(65%) en “past het onderwijs 
aan mijn behoefte aan”(62%)  

 
 
 De opleider van de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar wordt op 

veel onderdelen wat hoger gewaardeerd dan de opleider van de leerperiode in 
het verpleeghuis in het eerste jaar, maar gemiddeld gaat het om een klein ver-
schil 

 Gemiddeld is de waardering voor de ziekenhuisstage op vrijwel alle onderdelen 
het laagst 
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Tabel 3.10: Aandeel aios per antwoordcategorie op de vraag “Geef aan of deze STELLINGEN 
op uw opleider van toepassing zijn.” 

Kwaliteit opleider 
  Fase 

  
Verpleeg-
huis  
1e jaar 

Ambu- 
lante  
stage 

Zieken-
huis  
stage 

Keuze-
stages 

Verpleeg-
huis  
laatste jr 

... laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/-
ervaring/competentie dat toelaat 

% eens 99 91   88   87   97   

% neutraal 1 7  5  10  0  

% oneens 0 1  7  3  3  

... stimuleert mij om zelfstandig te leren % eens 92 90   76   87   91   

% neutraal 5 4  14  13  6  

% oneens 2 6  10  0  3  

... creëert een goede leeromgeving (is toegankelijk, niet 
bedreigend, enthousiast, etc.) 

% eens 92 85   57   93   94   

% neutraal 2 7  14  3  3  

% oneens 5 7  29  3  3  

... geeft duidelijke uitleg/verklaring voor zijn/haar meningen, 
adviezen, handelingen, etc. 

% eens 87 82   64   83   83   

% neutraal 7 10  14  10  17  

% oneens 7 7  21  7  0  

... onderwijst effectieve communicatie vaardigheden t.o.v. de 
patiënt/familie van de patiënt 

% eens 86 70   31   67   80   

% neutraal 8 22  29  22  14  

% oneens 7 7  40  11  6  

... stelt vragen die het leren stimuleren (vraagt om verduide-
lijking, vraagt "door", stelt reflecterende vragen) 

% eens 79 60   40   77   80   

% neutraal 11 25  24  13  17  

% oneens 10 15  36  10  3  

... geeft regelmatig feedback (zowel positief als negatief) % eens 78 65   60   83   86   

% neutraal 15 19  14  10  9  

% oneens 7 16  26  7  6  

... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er ruimte is voor zowel 
onderwijs als patiëntenzorg 

% eens 77 75   33   85   83   

% neutraal 12 16  29  11  9  

% oneens 11 9  38  4  9  

... onderwijst diagnostische vaardigheden (klinisch redeneren, 
keuze/interpretatie van aanvullende onderzoek, etc.) 

% eens 75 69   60   81   80   

% neutraal 18 23  21  15  17  

% oneens 7 8  19  4  3  

... past het onderwijs aan mijn behoefte aan (ervaring, compe-
tentie, belangstelling, etc.) 

% eens 74 62   43   76   89   

% neutraal 18 31  19  17  9  

% oneens 9 7  38  7  3  

... stemt het onderwijs af op de setting waarin het onderwijs 
plaatsvindt (tijdens of na de visite, het spreekuur, de leerge-
sprekken, het multidisciplinair overleg, etc.) 

% eens 70 73   51   71   83   

% neutraal 23 19  24  25  14  

% oneens 7 8  24  4  3  

... geeft duidelijk aan wat ik geacht word te weten en te doen 
binnen de opleiding in de praktijk 

% eens 64 59   57   76   71   

% neutraal 22 25  14  10  23  

% oneens 14 16  29  14  6  

... geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en techni-
sche vaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, 
diagnostiek, procedures, lab. onderzoek) 

% eens 62 67   40   79   76   

% neutraal 27 15  26  21  21  

% oneens 11 18  33  0  3  

... integreert standaarden, richtlijnen en gegevens uit weten-
schappelijk onderzoek in het onderwijs 

% eens 55 70   69   79   69   

% neutraal 25 22  12  11  26  

% oneens 20 7  19  11  6  

... besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van 
zorg en kosten (aanwending van financiële middelen, etc.) 

% eens 53 48   29   56   68   

% neutraal 36 30  40  28  21  

% oneens 11 22  31  16  12  

N 90 64   42   25   34   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = respect. 0,91, 0,93, 0,93, 0,91 en 0,88) 76 71 53 79 82  

Nb: De N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens” voor de opleider van de 
leerperiode in het verpleeghuis in het eerste jaar. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.4 Cursorisch onderwijs 
 

Cursorisch onderwijs: kwaliteit 
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het cursorisch onderwijs, is gevraagd te 
reageren op twee stellingen: (1) “de kwaliteit van de inhoud van het cursorisch onderwijs 
is goed” en (2) “de kwaliteit van de voorbereidingsopdrachten is goed”. Voor beide stel-
lingen geldt dat een minderheid het hier mee eens is: namelijk ongeveer 38%. Ongeveer 
een derde heeft neutraal gescoord en 27%-30% is het oneens met de stellingen. Grofweg 
3 op de 10 aios vindt de kwaliteit van de inhoud van het cursorisch onderwijs en de kwa-
liteit van de voorbereidingsopdrachten dus niet goed. 
 

Samenvatting “Cursorisch onderwijs: kwaliteit”: 

 Gemiddeld 38% “eens” (α=0,81), variërend van 
 36% voor de kwaliteit van de voorbereidingsopdrachten, tot 
 39% voor de kwaliteit van de inhoud van het cursorisch onderwijs 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 36% tot 54% 
 
Tabel 3.11: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de kwaliteit van het curso-
risch onderwijs 

Cursorisch onderwijs: kwaliteit 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De kwaliteit van de inhoud van het 
cursorisch onderwijs is goed 

% eens 39 40   38   40   57   37   36   
% neutraal 34 31  37  35  21  37  35  

% oneens 27 28  25  25  21  26  29  

N 168 89   79   55   14   27   72   

De kwaliteit van de voorbereidingsop-
drachten is goed 

% eens 36 36   37   31   50   48   33   
% neutraal 34 36  32  40  21  33  32  

% oneens 30 28  32  29  29  19  35  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,81) 38 38   38   36   54   43   35 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Cursorisch onderwijs: uitvoering 
Voor de uitvoering van het cursorisch onderwijs zijn twee stellingen voorgelegd aan de 
respondenten: (1) “ik leer veel van het cursorisch onderwijs door de gastdocenten van 
buiten het instituut” en (2) “ik leer veel van het cursorisch onderwijs door de docenten 
van het instituut”. De stelling over de gastdocenten wordt door 94% van de aios onder-
schreven, terwijl dat bij de stelling over de docenten maar door 41% van de aios gebeurd. 
De betrouwbaarheid van de 2 items samen als één schaalscore, is laag (α=0,21). Dat komt 
omdat een van de twee items bijna geen variatie laat zien (94% eens). 
 

Samenvatting “Cursorisch onderwijs: uitvoering”: 

 Gemiddeld 68% “eens” (α=0,21), variërend van 
 41% voor de docenten van het instituut, tot 
 94% voor de gastdocenten van buiten het instituut 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 64% tot 79% 
 
Tabel 3.12: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de uitvoering van het curso-
risch onderwijs 

Cursorisch onderwijs: uitvoering 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Ik leer veel van het cursorisch onder-
wijs door de gastdocenten van buiten 
het instituut 

% eens 94 96   92   98   100   85   93   
% neutraal 4 4  4  2  0  15  3  

% oneens 2 0  4  0  0  0  4  

N 163 89   74   55   14   27   67   

Ik leer veel van het cursorisch onder-
wijs door de docenten van het instituut 

% eens 41 38   44   29   57   44   46   
% neutraal 29 31  27  38  7  33  25  

% oneens 30 30  29  33  36  22  29  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,21) 68 67   68   64   79   65   70 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Cursorisch onderwijs: expertise 
Enigszins vergelijkbaar met de stellingen over de uitvoering van het cursorisch onderwijs 
(zie de vorige paragraaf), zijn ook stellingen voorgelegd over de expertise van de gastdo-
centen en de docenten van het instituut. De gastdocenten worden door 96% van de aios 
gezien als experts op hun vakgebied. Voor de docenten is dit bij 55% van de aios het 
geval. 
De betrouwbaarheid van de 2 items samen als één schaalscore, is laag (α=0,16). Dat komt 
omdat een van de twee items bijna geen variatie laat zien (96% eens). 
 

Samenvatting “Cursorisch onderwijs: expertise”: 

 Gemiddeld 76% “eens” (α=0,16), variërend van 
 55% voor de docenten van het instituut, tot 
 96% voor de gastdocenten van buiten het instituut 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 67% tot 80% 
 
Tabel 3.13: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de expertise van het curso-
risch onderwijs 

Cursorisch onderwijs: expertise 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De gastdocenten van buiten het insti-
tuut zijn een expert op hun vakgebied 

% eens 96 98   94   100   100   85   97 *
% neutraal 4 2  6  0  0  15  3  

% oneens 0 0  0  0  0  0  0  

N 161 89   72   55   14   27   65   

De docenten van het instituut zijn een 
expert op hun vakgebied 

% eens 55 53   57   44   71   48   63   
% neutraal 35 37  32  44  7  41  31  

% oneens 11 10  11  13  21  11  7  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,16) 76 76   76   72   86   67   80 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Cursorisch onderwijs: volgorde en aansluiting 
Er zijn een aantal stellingen geformuleerd die betrekking hebben op de volgorde van het 
cursorisch onderwijs en de aansluiting daarvan op de opleidingspraktijk. Gunstig is dat 
92% van de aios van mening is dat leervragen en casuïstiek uit de praktijk ingebracht kan 
worden tijdens het cursorisch onderwijs. Minder gunstig is dat het cursorisch onderwijs 
volgens 16% van de aios niet aansluit bij de praktijk in het verpleeghuis. De aansluiting 
van het cursorisch onderwijs bij de ambulante, ziekenhuis- en keuzestages wordt nog wat 
slechter beoordeeld: daarover is 24% van de aios van mening dat deze niet goed aanslui-
ten. Het geheel van de volgorde van het cursorisch onderwijs wordt door 31% als niet 
goed en logisch beoordeeld. 
 

Samenvatting “Cursorisch onderwijs: volgorde en aansluiting”: 

 Gemiddeld 57% “eens” (α=0,72), variërend van 
 33% voor “Er is een goede en logische volgorde van het cursorisch onderwijs”, via 
 41% voor “Het cursorisch onderwijs sluit goed aan op de stage” en 
 60% voor “Het onderwijs sluit goed aan op de praktijk van het verpleeghuis”, tot 
 92% voor “Leervragen en casuïstiek uit de praktijk kan ik inbrengen” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 40% tot 63% 
 
Tabel 3.14: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de volgorde en aansluiting 
van het cursorisch onderwijs 

Cursorisch onderwijs: volgorde en 
aansluiting 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Leervragen en casuïstiek uit de prak-
tijk kan ik inbrengen tijdens het curso-
risch onderwijs 

% eens 92 92   92   87   79   100   96   
% neutraal 4 3  4  5  7  0  3  

% oneens 4 4  4  7  14  0  1  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Het cursorisch onderwijs sluit goed 
aan op de praktijk in het verpleeghuis 

% eens 60 57   63   56   50   59   65   
% neutraal 25 27  22  33  29  30  15  

% oneens 16 16  15  11  21  11  19  

N 167 89   78   54   14   27   72   

Het cursorisch onderwijs sluit goed 
aan op de stages 

% eens 41 30   57 * 29   14   46   55 *
% neutraal 35 39  28  47  36  38  22  

% oneens 24 30  16  24  50  15  22  

N 147 89   58   49   14   26   58   

Er is een goede en logische volgorde 
van het cursorisch onderwijs 

% eens 33 28   38   33   15   33   36   
% neutraal 36 44  27  42  46  41  28  

% oneens 31 27  35  25  38  26  36  

N 167 88   79   55   13   27   72   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,72) 57 52   63   51   40   60   63 

Aantal items significant vaker "eens" 0   1   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Cursorisch onderwijs: te veel voorbereiding? 
Twee derde van de aios vindt dat het cursorisch onderwijs niet te veel tijd kost. Een derde 
vindt dat het wel te veel tijd kost. 
 

Samenvatting “Cursorisch onderwijs: te veel voorbereiding?”: 

 Gemiddeld 67% “nee, niet te veel” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 54% tot 85% 
 
Tabel 3.15: Aandeel aios per antwoordcategorie voor de stelling over de voorbereiding van het 
cursorisch onderwijs 

Cursorisch onderwijs: te veel voorbe-
reiding? 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Vraagt het cursorisch onder-
wijs te veel voorbereiding? 

% nee, niet te veel 67 71   62   75   64   85 * 54   
% ja, te veel 33 29  38  25  36  15  46  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Gemiddelde aandeel "nee, niet te veel" 67 71   62   75   64   85   54 

Aantal items significant vaker "nee, niet te veel" 0   0   0   0   1   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.5 Toetsing en beoordeling 
 

Toetsen 
Volgens twee derde van de aios geven de toetsresultaten leerzame feedback op hun func-
tioneren. De aansluiting van de toetsen op de praktijk en tijdens de leerperiode of stage, 
wordt ongeveer 63% goed gevonden. Wat er inhoudelijk verwacht wordt bij de toetsen en 
wanneer ze plaatsvinden, wordt door ongeveer 55% van de aios duidelijk gevonden. Wat 
de consequenties zijn van de toetsen, wordt door 44% duidelijk gevonden. 
 
Samenvatting “Toetsing en beoordeling: Toetsen”: 

 Gemiddeld 58% “eens” (α=0,73), variërend van 
 44% voor “Het is duidelijk wat de consequenties zijn van de educatieve toetsen”, via 
 54% voor “Het is duidelijk wanneer welke educatieve toetsen plaatsvinden”, 
 56% voor “Het is duidelijk wat er inhoudelijk van mij wordt verwacht bij de educa-

tieve toetsen”  
 63% voor “De toetsen sluiten inhoudelijk aan bij de situatie tijdens de leerperiode of 

stage” en 
 64% voor “De educatieve toetsen sluiten aan op de praktijk” tot 
 66% voor “De toetsresultaten geven leerzame feedback op mijn functioneren” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 46% tot 61% 
 
Tabel 3.16: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de toetsen 

Toetsing en beoordeling: Toetsen 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De toetsresultaten geven leerzame 
feedback op mijn functioneren 

% eens 66 65   68   63   71   44   75 *
% neutraal 23 24  22  29  14  37  14  

% oneens 11 11  11  8  14  19  10  

De educatieve toetsen sluiten aan op de 
praktijk 

% eens 64 59   70   68   67   48   67   
% neutraal 23 24  22  19  25  26  25  

% oneens 13 17  8  13  8  26  9  

De toetsen sluiten inhoudelijk aan bij 
de situatie tijdens de leerperiode of 
stage 

% eens 63 62   64   70   69   44   63   
% neutraal 22 20  26  19  15  26  25  

% oneens 15 18  11  11  15  30  12  

Het is duidelijk wat er inhoudelijk van 
mij wordt verwacht bij de educatieve 
toetsen 

% eens 56 59   53   62   57   48   55   
% neutraal 31 27  35  32  21  37  29  

% oneens 13 14  12  6  21  15  16  

Het is duidelijk wanneer welke educa-
tieve toetsen plaatsvinden 

% eens 54 55   52   57   42   44   57   
% neutraal 24 26  21  20  25  37  21  

% oneens 23 19  27  24  33  19  21  

Het is duidelijk wat de consequenties 
zijn van de educatieve toetsen 

% eens 44 49   39   36   38   48   51   
% neutraal 27 24  30  32  31  30  20  

% oneens 29 27  31  32  31  22  29  

N 162 88   74   53   13   27   69   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,73) 58 58   58   59   57   46   61 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
N is voor elk item vrijwel gelijk. De items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Omvang educatieve toetsen 
Twee derde van de aios vindt dat het aantal educatieve toetsen goed is. Een derde vindt 
het aantal te hoog en 1% vindt het aantal te laag. 
 

Samenvatting “Toetsing en beoordeling: Omvang educatieve toetsen”: 

 Gemiddeld 65% “goed” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 2 instituten) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 30% tot 78% 
 
Tabel 3.17: Aandeel aios per antwoordcategorie voor een stelling over de omvang van de educa-
tieve toetsen 

Toetsing en beoordeling: Omvang 
educatieve toetsen 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De omvang van het aantal educatieve 
toetsen (zoals KPB, video's, behandel-
plannen, etc.) is… 

% goed 65 65   64   78 * 50   30   70 *
% te hoog 34 35  33  22  42  70  28  

% te laag 1 0  3  0  8  0  1  

N 164 86   78   54   12   27   71   

Gemiddelde aandeel "goed" 65 65   64   78   50   30   70 

Aantal items significant vaker "goed" 0   0   1   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Beoordelingen 
Voor 84% van de aios is het duidelijk wanneer de selectieve beoordelingen plaatsvinden, 
77% vindt het duidelijk wat de consequenties zijn van deze beoordelingen en voor 68% 
van de aios is het duidelijk wat er van hen verwacht wordt bij deze beoordelingen. 
 

Samenvatting “Toetsing en beoordeling: Beoordelingen”: 

 Gemiddeld 76% “eens” (α=0,78), variërend van 
 68% voor “Het is duidelijk wat er van mij wordt verwacht bij de selectieve beoorde-

lingen”, tot 
 84% voor “Het is duidelijk wanneer de selectieve beoordelingen plaatsvinden” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 57% tot 80% 
 
Tabel 3.18: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de beoordelingen 

Toetsing en beoordeling: Beoordelin-
gen 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Het is duidelijk wanneer de selectieve 
beoordelingen plaatsvinden 

% eens 84 85   83   85   57   85   89 * 
% neutraal 7 7  6  7  21  4  4  

% oneens 9 8  10  7  21  11  7  

N 167 89   78   55   14   27   71   

Het is duidelijk wat de consequenties 
zijn van de selectieve beoordelingen 

% eens 77 79   74   71   57   85   82   
% neutraal 13 11  14  18  21  8  8  

% oneens 11 10  12  11  21  8  10  

N 166 89   77   55   14   26   71   

Het is duidelijk wat er van mij wordt 
verwacht bij de selectieve beoordelin-
gen 

% eens 68 76 * 59   78   57   69   62   
% neutraal 15 15  16  13  7  12  20  

% oneens 16 9  25  9  36  19  17  

N 164 89   75   55   14   26   69   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,78) 76 80   72   78   57   80   78 

Aantal items significant vaker "eens" 1   0   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Portfolio 
Voor ongeveer twee derde van de aios (68%) is het duidelijk wat er in het portfolio moet 
komen voor het beoordelen van het leerproces. Voor iets minder dan twee derde (62%) is 
het duidelijk wat er in het portfolio moet komen voor het volgen en sturen van het leer-
proces. 
Dat het portfolio een goede afspiegeling is van de eigen ontwikkeling, wordt door 41% 
van de aios onderschreven. Dat de investering en opbrengsten van het portfolio in balans 
zijn, wordt door 35% onderschreven. 
 

Samenvatting “Toetsing en beoordeling: Portfolio”: 

 Gemiddeld 52% “eens” (α=0,78), variërend van 
 35% voor “De investering en opbrengst van het portfolio zijn in balans”, via 
 41% voor “Het portfolio is een goed afspiegeling van mijn ontwikkeling” en 
 62% voor “Het is duidelijk wat er in het portfolio moet komen voor het volgen en 

sturen van het leerproces” tot 
 68% voor “Het is duidelijk wat er in het portfolio moet komen voor het beoordelen 

van het leerproces” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 45% tot 60% 
 
Tabel 3.19: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over het portfolio 

Toetsing en beoordeling: Portfolio 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Het is duidelijk wat er in het portfolio 
moet komen voor het beoordelen van 
het leerproces 

% eens 68 70   67   78   64   67   63   
% neutraal 16 16  16  11  29  26  14  

% oneens 15 15  16  11  7  7  24  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Het is duidelijk wat er in het portfolio 
moet komen voor het volgen en sturen 
van het leerproces 

% eens 62 65   58   78 * 50   67   50   
% neutraal 18 18  19  11  36  15  22  

% oneens 20 17  23  11  14  19  28  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Het portfolio is een goed afspiegeling 
van mijn ontwikkeling 

% eens 41 45   37   40   29   44   43   
% neutraal 31 28  34  31  21  48  26  

% oneens 28 27  29  29  50  7  31  

N 168 89   79   55   14   27   72   

De investering en opbrengst van het 
portfolio zijn in balans 

% eens 35 37   33   42   36   33   31   
% neutraal 26 26  26  20  21  41  25  

% oneens 39 37  41  38  43  26  44  

N 167 89   78   55   14   27   71   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,78) 52 54   49   60   45   53   47 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   1   0   0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.6 Supervisie en intervisie 
 

Supervisie 
De aios zijn in het algemeen van mening dat de supervisie bijdraagt aan de professionele 
ontwikkeling en het opdoen van inzichten en ontdekkingen over henzelf. Daarbij zijn de 
“jongere” aios dit vaker van mening dan de “oudere” aios: ongeveer 97% versus ongeveer 
84%.  
 

Samenvatting “Supervisie”: 

 Gemiddeld 89% “eens” (α=0,90), variërend van 
 87% voor “De supervisor speelt een wezenlijke rol in het opdoen van inzichten en 

ontdekkingen over mijzelf tijdens de supervisie” tot 
 90% voor “De supervisie draagt bij of heeft bijgedragen aan mijn professionele ont-

wikkeling als specialist ouderengeneeskunde” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (2 items) 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 75% tot 96% 
 
Tabel 3.20: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de supervisie 

Supervisie 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De supervisie draagt bij of heeft bijge-
dragen aan mijn professionele ontwik-
keling als specialist ouderengenees-
kunde 

% eens 90 86   98 * 81   78   96   95   
% neutraal 8 12  2  14  22  4  5  

% oneens 1 2  0  6  0  0  0  

N 134 85   49   36   9   27   62   

De supervisor speelt een wezenlijke rol 
in het opdoen van inzichten en ontdek-
kingen over mijzelf tijdens de supervi-
sie 

% eens 87 82   96 * 69   78   93   97 *
% neutraal 10 13  4  22  22  7  2  

% oneens 3 5  0  8  0  0  2  

N 134 85   49   36   9   27   62   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,90) 89 84   97   75   78   95   96 

Aantal items significant vaker "eens" 0   2   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Intervisie 
De enige stelling die over intervisie is geformuleerd en die ingaat op de bijdrage aan de 
professionele ontwikkeling, wordt door 75% van de aios onderschreven. Daarbij is, net 
als voor de supervisie, te zien dat de “jongere” aios het vaker eens zijn met deze stelling 
dan de “oudere” aios: 84% versus 73%. Ook is hier weer te zien dat de aios in Nijmegen 
en Leiden het vaker eens zijn met deze stelling dan de aios in Amsterdam. Voor Gronin-
gen kan de uitkomst niet getoond worden, omdat minder dan 5 respondenten antwoord 
heeft gegeven. 
 

Samenvatting “Intervisie”: 

 Gemiddeld 75% “eens” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios  
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 64% tot 82% 
 
Tabel 3.21: Aandeel aios per antwoordcategorie voor een stelling over de intervisie 

Intervisie 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De intervisie draagt bij of heeft 
bijgedragen aan mijn professionele 
ontwikkeling als specialist ouderen-
geneeskunde 

% eens 75 73   84   64     81   82   
% neutraal 16 16  16  9   19  18  

% oneens 9 11  0  27   0  0  

N 81 62   19   22   <5   16   39   

Gemiddelde aandeel "eens" 75 73   84   64     81   82 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0     0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.7 Aandacht voor wetenschap, medisch inhoudelijke verdieping en praktijkvoe-
ring 
 

Aandacht voor wetenschap 
Wetenschap als competentiegebied komt volgens 64% van de aios voldoende aan bod 
tijdens het cursorisch onderwijs. Dat het boeiende van wetenschappelijk onderzoek in de 
opleiding voldoende wordt overgedragen en dat de opleider stimuleert om “evidence ba-
sed” te werken, wordt door ongeveer 55% van de aios onderschreven. Een minderheid 
van 37% van de aios zou persoonlijk wel verder willen in het wetenschappelijk onder-
zoek. 
De betrouwbaarheid van de 4 items samen, is laag (α=0,44). Dat komt vooral omdat een 
van de vier items (“Ik zou persoonlijk wel verder willen ..”) eerder iets zegt over de aios 
zelf dan over de opleiding. De betrouwbaarheid van de andere 3 items is 0,64. 
 

Samenvatting “Aandacht voor wetenschap”: 

 Gemiddeld 53% “eens” (α=0,44), variërend van 
 37% voor “Ik zou persoonlijk wel verder willen in het wetenschappelijk onderzoek na 

mijn opleiding (bijv. artikelen schrijven, onderzoek doen)”, via 
 54% voor “De opleider stimuleert mij om "evidence based" te werken” en 
 56% voor “Het boeiende van wetenschappelijk onderzoek wordt in de opleiding vol-

doende overgedragen” tot 
 64% voor “Wetenschap als competentiegebied komt voldoende aan bod tijdens het 

cursorisch onderwijs” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (2 items) 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 42% tot 59% 
 
Tabel 3.22: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over aandacht voor wetenschap 

Aandacht voor wetenschap 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Wetenschap als competentiegebied 
komt voldoende aan bod tijdens het 
cursorisch onderwijs 

% eens 64 52   78 * 58   57   63   71   
% neutraal 22 25  18  18  14  30  23  

% oneens 14 23  4  24  29  7  6  

N 166 87   79   55   14   27   70   

Het boeiende van wetenschappelijk 
onderzoek wordt in de opleiding 
voldoende overgedragen 

% eens 56 48   65 * 55   43   58   59   
% neutraal 24 23  26  21  29  27  25  

% oneens 20 29  9  25  29  15  15  

N 164 87   77   53   14   26   71   

De opleider stimuleert mij om "evi-
dence based" te werken 

% eens 54 60   47   41   36   59   66 *
% neutraal 27 25  28  37  29  15  23  

% oneens 19 15  24  22  36  26  11  

N 166 88   78   54   14   27   71   

Ik zou persoonlijk wel verder willen in 
het wetenschappelijk onderzoek na 
mijn opleiding (bijv. artikelen schrij-
ven, onderzoek doen) 

% eens 37 37   37   38   31   26   41   
% neutraal 25 30  20  20  23  33  27  

% oneens 38 33  43  42  46  41  31  

N 165 86   79   55   13   27   70   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,44) 53 49   57   48   42   52   59 

Aantal items significant vaker "eens" 0   2   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping 
De aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping tijdens het cursorisch onderwijs is 
voor een groot aantal aios suboptimaal. Op de stelling “er is een goede verhouding tussen 
medisch inhoudelijke en niet-medisch inhoudelijke programma’s” geeft bijvoorbeeld 
43% van de aios aan het daar mee eens te zijn, 23% is daar neutraal over en 34% is het 
daar niet mee eens. Voor de stelling “het cursorisch onderwijs geeft voldoende medisch 
inhoudelijke verdieping” is een aandeel van 29% van de aios gevonden die het daar mee 
eens is en 45% die het daar niet mee eens is. 
 

Samenvatting “Aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping”: 

 Gemiddeld 37% “eens” (α=0,74), variërend van 
 29% voor “Geeft voldoende medisch inhoudelijke verdieping” en 
 38% voor “Is een verdieping op de voorbereidingsopdrachten” tot 
 43% voor “Er is een goede verhouding tussen medisch en niet-medisch” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde 
 
Tabel 3.23: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de aandacht voor medisch 
inhoudelijke verdieping 

Aandacht voor medisch inhoudelijke 
verdieping 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Er is een goede verhouding tussen 
medisch inhoudelijke en niet-medische 
inhoudelijke programma's 

% eens 43 38   47   41   43   44   43   
% neutraal 23 30  15  22  21  37  19  

% oneens 34 31  37  37  36  19  38  

N 167 89   78   54   14   27   72   

Het cursorisch onderwijs is een ver-
dieping op de voorbereidingsopdrach-
ten 

% eens 38 41   34   33   50   30   42   
% neutraal 25 18  32  26  29  26  22  

% oneens 38 41  34  41  21  44  36  

N 167 88   79   54   14   27   72   

Het cursorisch onderwijs geeft vol-
doende medisch inhoudelijke verdie-
ping 

% eens 29 29   29   27   29   30   31   
% neutraal 26 21  30  25  29  37  21  

% oneens 45 49  41  47  43  33  49  

N 168 89   79   55   14   27   72   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,74) 37 36   37   34   41   35   39 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100

 
 
Verhouding voor medisch en niet-medisch inhoudelijke programma’s 
Na de stelling over de verhouding tussen medisch en niet-medisch inhoudelijke pro-
gramma’s, is ook nog expliciet gevraagd wat er mis is met die verhouding als men had 
aangegeven dat men vond dat de verhouding niet goed was. Terugvertaald naar de gehele 
populatie van aios is de uitkomst dan dat 32% van mening is dat er te weinig aandacht is 
voor medisch inhoudelijke programma’s en 1% vindt dat er te veel aandacht is voor me-
disch inhoudelijke programma’s. Daarnaast heeft 2% aangegeven dat er iets anders mis is 
met de verhouding. 
  



Hoofdstuk 3: Resultaten 

Kwaliteit van de opleiding specialist ouderengeneeskunde, NIVEL 2012 45 

Aandacht voor praktijkvoering 
Volgens 80% van de aios besteedt de opleider in het onderwijs aandacht aan de praktijk-
voering en 72% vindt de opleider een goed rolmodel voor de praktijkvoering. Dat organi-
satie voldoende aan bod komt tijdens het cursorisch onderwijs, wordt door 55% van de 
aios onderschreven. Voor de toepasbaarheid van het cursorisch onderwijs over praktijk-
voering geldt dat 45% van de aios vindt dat deze goed is. 
 

Samenvatting “Aandacht voor praktijkvoering”: 

 Gemiddeld 63% “eens” (α=0,70), variërend van 
 45% voor “Het cursorisch onderwijs over praktijkvoering is goed toepasbaar in de 

praktijk”, via 
 55% voor “Organisatie als competentiegebied komt voldoende aan bod tijdens het 

cursorisch onderwijs” tot 
 80% voor “De opleider besteedt in het onderwijs aandacht aan de praktijkvoering” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 53% tot 72% 
 
Tabel 3.24: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over aandacht voor praktijkvoe-
ring 

Aandacht voor praktijkvoering 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De opleider besteedt in het onderwijs 
aandacht aan de praktijkvoering 

% eens 80 78   83   76   71   74   87   
% neutraal 13 15  12  18  21  11  8  

% oneens 7 8  5  5  7  15  4  

N 167 89   78   55   14   27   71   

De opleider is een goed rolmodel voor 
de praktijkvoering 

% eens 72 74   70   67   71   62   79   
% neutraal 16 15  16  18  7  27  11  

% oneens 13 11  14  15  21  12  10  

N 167 88   79   55   14   26   72   

Organisatie als competentiegebied 
komt voldoende aan bod tijdens het 
cursorisch onderwijs 

% eens 55 52   58   35   57   44   72 *
% neutraal 23 20  26  21  29  44  15  

% oneens 22 28  16  44  14  11  13  

N 165 89   76   52   14   27   72   

Het cursorisch onderwijs over prak-
tijkvoering is goed toepasbaar in de 
praktijk 

% eens 45 45   45   34   62   44   50   
% neutraal 37 31  44  25  38  52  39  

% oneens 18 23  11  41  0  4  11  

N 152 86   66   44   13   25   70   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,70) 63 62   64   53   65   56   72 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   0   1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.8 Onderwijs in de regio 
 

Frequentie van de regiodagen 
Driekwart van de aios vindt dat de frequentie van de regiodagen goed is, 16% vindt de 
frequentie te hoog en 9% vindt de frequentie te laag.  
Omdat in Leiden geen regiodagen zijn, is dit item voor hun aios niet van toepassing. 
 

Samenvatting “Onderwijs in de regio: frequentie”: 

 Gemiddeld 75% “goed” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios  
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Geen substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde 
 
Tabel 3.25: Aandeel aios per antwoordcategorie voor een stelling over de frequentie van de regio-
dagen 

Onderwijs in de regio: frequentie 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De frequentie van de regiodagen is… % goed 75 74   76   78   77      72   
% te hoog 16 14  18  7  0    28  

% te laag 9 12  6  15  23    0  

N 149 78   71   54   13   NVT   71   

Gemiddelde aandeel "goed" 75 74   76   78   77      72 

Aantal items significant vaker "goed" 0   0   0   0      0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut.  
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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Kwaliteit en organisatie van de regiodagen 
Een grote meerderheid van de aios (86%) kan zonder problemen vrij krijgen van de op-
leidings- of stage-instelling voor het regio-onderwijs. Zeventig procent vindt de regioda-
gen een interessante toevoeging op het reguliere curriculum. Driekwart vindt het niveau 
van het onderwijs in de regio goed.  
Omdat in Leiden geen regiodagen zijn, zijn deze items voor hun aios niet van toepassing. 
De drie items vormen samen een schaal met een betrouwbaarheid van 59%. Dat komt 
omdat een van de drie items (“Ik kan zonder problemen vrij krijgen ..”) vooral iets zegt 
over de instelling waar men verblijft. De resterende 2 items hebben samen een betrouw-
baarheid van 83%. 
 

Samenvatting “Onderwijs in de regio: kwaliteit en organisatie”: 

 Gemiddeld 74% “eens” (α=0,59), variërend van 
 67% voor “Het niveau van het onderwijs in de regio is goed” tot 
 86% voor “Ik kan zonder problemen vrij krijgen van de opleidings- of stage-

instelling voor het regio-onderwijs” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 67% tot 82% 
 
Tabel 3.26: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over de kwaliteit en de organisatie 
van de regiodagen 

Onderwijs in de regio: kwaliteit & 
organisatie 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Ik kan zonder problemen vrij krijgen 
van de opleidings- of stage-instelling 
voor het regio-onderwijs 

% eens 86 84   88   81   92      94 *
% neutraal 7 7  7  11  0    4  

% oneens 7 9  4  9  8    1  

N 143 74   69   47   13   NVT   71   

De regiodagen bieden een interessante 
toevoeging op het reguliere curriculum 

% eens 70 59   81 * 64   64      77   
% neutraal 17 20  14  15  14    15  

% oneens 13 20  5  21  21    8  

N 152 79   73   53   14   NVT   73   

Het niveau van het onderwijs in de 
regio is goed 

% eens 67 60   74   57   64      74   
% neutraal 21 19  22  15  14    25  

% oneens 13 21  4  28  21    1  

N 151 77   74   53   14   NVT   73   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,59) 74 68   81   67   73      82 

Aantal items significant vaker "eens" 0   1   0   0      1   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.9 Communicatie rond stages 
 
Bijna twee derde van de aios (66%) is het eens met de stelling: “drie maanden voor het 
begin van de stage weet ik waar ik stage ga lopen”. Voor de stelling “de communicatie 
vanuit de opleiding over de stages is goed”, is een aandeel van 48% gevonden die het 
daar mee eens is. 
 

Samenvatting “Communicatie rond stages”: 

 Gemiddeld 53% “eens” (α=0,78), variërend van 
 48% voor “De communicatie vanuit de opleiding over de stages is goed”, via 
 50% voor “Bij aanvang van de stage is voor mij duidelijk wat van mij verwacht 

wordt”, 
 51% voor “Bij aanvang van de stage is voor de opleider duidelijk wat van hem/haar 

verwacht wordt” en 
 51% voor “De stage-opleider is goed geïnformeerd over de doelen van de stage” tot 
 66% voor “Drie maanden voor het begin van de stage weet ik waar ik stage ga lo-

pen” 
 

 Significant verschil tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Significante verschillen tussen instituten (2 item, 2 instituten) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 45% tot 72% 
 
Tabel 3.27: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over communicatie rond stages 

Communicatie rond stages 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION 

A’dam 
GERION 
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Drie maanden voor het begin van de 
stage weet ik waar ik stage ga lopen 

% eens  66   62   72    74 * 71   96 * 44   
% neutraal  14  13  14   8  21  4  22  

% oneens  20  25  14   19  7  0  34  

N  153   89   64    53   14   27   59   

De stage-opleider is goed geïnfor-
meerd over de doelen van de stage 

% eens  51   44   61 *  48   42   67   49   
% neutraal  26  26  25   26  50  19  24  

% oneens  23  30  14   26  8  15  27  

N  156   87   69    50   12   27   67   

Bij aanvang van de stage is voor de 
opleider duidelijk wat van hem/haar 
verwacht wordt 

% eens  51   47   57    45   46   69   49   
% neutraal  26  29  23   31  31  23  23  

% oneens  23  24  20   24  23  8  28  

N  155   86   69    51   13   26   65   

Bij aanvang van de stage is voor mij 
duidelijk wat van mij verwacht wordt 

% eens  50   49   52    53   50   56   46   
% neutraal  24  24  25   21  14  30  27  

% oneens  25  27  23   26  36  15  27  

N  161   88   73    53   14   27   67   

De communicatie vanuit de opleiding 
over de stages is goed 

% eens  48   55   41    50   64   70 * 36   
% neutraal  28  24  33   35  21  30  23  

% oneens  24  21  26   15  14  0  41  

N  165   89   76    54   14   27   70   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,78)  53   51   57    54   55   72   45 

Aantal items significant vaker "eens"     0   1    1   0   2   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.10 Conflicten 
 
Iets meer dan twee derde van de aios (69%) is het eens met de stelling: “bij conflicten 
tijdens een leerperiode of stage weet ik bij wie ik terecht kan voor hulp”. Voor de stelling 
“ik ben tijdens een conflict goed geholpen”, is een aandeel van 50% gevonden die het 
daar mee eens is. Daarbij geldt dat maar ongeveer een derde van de aios op deze vraag 
een antwoord heeft kunnen geven: de overige hebben geen conflicten gehad. 
 

Samenvatting “Conflicten”: 

 Gemiddeld 55% “eens” (α=0,77), variërend van 
 45% voor “Bij conflicten tijdens een leerperiode of stage kan ik goed terecht bij een 

vertrouwenspersoon”, via 
 50% voor “Ik ben tijdens een conflict goed geholpen” tot 
 69% voor “Bij conflicten tijdens een leerperiode of stage weet ik bij wie ik terecht 

kan voor hulp” 
 

 Geen significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios 
 Significante verschillen tussen instituten (1 item, 1 instituut) 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 45% tot 67% 
 
Tabel 3.28: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over conflicten 

Conflicten 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Bij conflicten tijdens een leerperiode 
of stage weet ik bij wie ik terecht kan 
voor hulp 

% eens 69 64   74   75   62   77   62   
% neutraal 13 17  7  12  23  8  14  

% oneens 19 19  19  14  15  15  24  

N 156 86   70   51   13   26   66   

Ik ben tijdens een conflict goed gehol-
pen 

% eens 50 50   50   55   60   55   40   
% neutraal 36 33  40  30  20  36  45  

% oneens 14 17  10  15  20  9  15  

N 56 36   20   20   5   11   20   

Bij conflicten tijdens een leerperiode 
of stage kan ik goed terecht bij een 
vertrouwenspersoon 

% eens 45 45   43   46   67   68 * 32   
% neutraal 31 25  39  29  17  21  38  

% oneens 25 30  17  26  17  11  30  

N 110 64   46   35   6   19   50   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,77) 55 53   56   59   63   67   45 

Aantal items significant vaker "eens" 0   0   0   0   1   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.11 Vrijstellingen 
 
De procedure rondom het aanvragen van vrijstellingen, wordt door 42% van de aios als 
“vlot” ervaren en door 34% van de aios als “duidelijk”.  
 

Samenvatting “Vrijstellingen”: 

 Gemiddeld 38% “eens” (α=0,73), variërend van 
 34% voor “De procedure rondom het aanvragen van vrijstelling is duidelijk”, tot 
 42% voor “De procedure rondom het aanvragen van vrijstelling verloopt vlot” 
 

 Significante verschillen tussen “oudere” en “jongere” aios (1 item) 
 Geen significante verschillen tussen instituten 
 Substantiële verschillen tussen instituten in het gemiddelde: van 22% tot 49% 
 
Tabel 3.29: Aandeel aios per antwoordcategorie voor stellingen over vrijstellingen 

Vrijstellingen 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

De procedure rondom het aanvragen 
van vrijstelling verloopt vlot 

% eens 42 31   53 * 53   18   23   44   
% neutraal 22 31  12  14  36  38  20  

% oneens 36 37  35  33  45  38  36  

N 105 54   51   36   11   13   45   

De procedure rondom het aanvragen 
van vrijstelling is duidelijk 

% eens 34 38   30   45   25   37   26   
% neutraal 15 13  17  7  25  26  15  

% oneens 51 49  53  48  50  37  59  

N 129 69   60   44   12   19   54   

Gemiddelde aandeel "eens" (α = 0,73) 38 35   42   49   22   30   35 

Aantal items significant vaker "eens" 0   1   0   0   0   0   

Nb: een * geeft eventueel aan of een percentage significant hoger is dan het laagste percentage per periode of instituut. De 
items zijn gesorteerd op het aandeel “(zeer) eens”. 
Kleurcodering: 0-50 51-67 68-75 76-80 81-100
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3.12 Seksuele intimidatie 
 
Aan de aios is ook nog de vraag voorgelegd of men zich ooit seksueel geïntimideerd ge-
voeld heeft. Bij 7% van de aios is dit het geval geweest. Bij de “oudere” aios gaat het om 
9% en bij de “jongere” om 5%. 
 
Tabel 3.30: Aandeel aios per antwoordcategorie voor een vraag over seksuele intimidatie 

Seksuele intimidatie 
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Heeft u zich wel eens seksueel geïnti-
mideerd gevoeld 

% nee 93 91   95   95   100   100   88   

% ja 7 9  5  5  0  0  12  

N 169 89   80   55   14   27   73   

 
In een vervolgvraag is ook nog nagegaan door wie men zich seksueel geïntimideerd voel-
de: een docent, een opleider, een aios of een patiënt. Vrijwel altijd ging het om seksuele 
intimidatie door een patiënt. Er kwam daarnaast één melding voor van seksuele intimida-
tie door een aios. Seksuele intimidatie door docenten of opleiders werd niet gemeld. Deze 
gegevens zijn hier niet in tabelvorm opgenomen. 
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4 Samenvatting en conclusies 
 
 
 

4.1 Samenvatting 
 

Inleiding 
Nu de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is doorontwikkeld tot een 3-jarige 
medische vervolgopleiding is de behoefte ontstaan aan een tevredenheidsonderzoek onder 
de aios die momenteel deze opleiding volgen. Het doel is om een enquête te ontwikkelen 
die zo volledig mogelijk in kaart brengt hoe men de opleiding ervaart, in al haar aspecten, 
en tevens handvatten biedt voor verbetering van de opleiding onder andere door het ver-
gelijken van de verschillende opleidingslocaties. Tevens is het doel een onderzoeksin-
strument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om de ervaring en tevredenheid onder 
de aios ouderengeneeskunde te blijven monitoren. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van ervaring die in 2005 en 2011 is opgedaan met onder-
zoek onder aios huisartsgeneeskunde (Hofhuis, Van der Velden & Hingstman, 2005; Van 
der Velden & Batenburg, 2011). 
 

Methode 
Op basis van een longlist van vragen afkomstig van het eerder uitgevoerd onderzoek on-
der huisartsen en vragen uit diverse onderzoeken onder aios ouderengeneeskunde van de 
specifieke instituten, is in overleg met de begeleidingscommissie een shortlist gemaakt 
van vragen die in maximaal 20 minuten te beantwoorden moesten zijn. Deze shortlist is 
getest op enkele aios ouderengeneeskunde die niet in de begeleidingscommissie partici-
peerden. Op 1 juni 2012 is aan alle 218 aios die op dat moment in dienst waren bij de 
SBOH een email gestuurd met een uitnodiging om de digitale vragenlijst in te vullen. Na 
2 herinneringen en 8 weken doorlooptijd is uiteindelijk een respons van 79% bereikt. De 
respons varieert afhankelijk van het startjaar van de opleiding (met voor het startjaar 2010 
en 2011 een respons van ongeveer 85%, voor 2009 en 2012 een respons van ongeveer 
70% en voor 2008 een respons van 63%) en instituut (met voor GERION een respons van 
74% voor de combinatie van aios die in Amsterdam of Groningen de opleiding volgen, 
voor het LUMC in Leiden een respons van 79% en voor  VOSON in Nijmegen een res-
pons van 84%). 
De antwoorden van de aios zijn omgezet naar gemiddelde rapportcijfers of het gemiddel-
de aandeel aios dat het “eens” is met een stelling of reeks stellingen, of iets “goed” vindt. 
In de tabellen zijn kleurcoderingen gebruikt om aan te geven of een bepaald criterium 
gehaald is.  

 Als meer dan 80% positief heeft geantwoord of er meer dan een 8,0 is toegekend, is de 

cel donkergroen gemarkeerd, met wit als tekstkleur. Bijvoorbeeld:  

 Als 76%-80% positief heeft geantwoord of er een 7,6-8,0 is toegekend, is de cel licht-

groen gemarkeerd, met zwart als tekstkleur. Bijvoorbeeld:  

100%

80%
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 Als 68%-75% positief heeft geantwoord of er een 6,8-7,5 is toegekend, is de cel geel 

gemarkeerd. Bijvoorbeeld:  

 Als 51%-67% positief heeft geantwoord of er een 5,1-6,7 is toegekend, is de cel oranje 

gemarkeerd. Bijvoorbeeld:  

 Als maximaal 50% positief heeft geantwoord of er maximaal een 5,0 is toegekend, is 

de cel rood gemarkeerd, met wit als tekstkleur. Bijvoorbeeld:  
 

Resultaten 
De kwaliteit van de opleider wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld en voor de leer-
zaamheid van de leerperiode of stage wordt gemiddeld een 7,9 gegeven. Dit verschilt 
nauwelijks tussen de instituten. Daarbij geldt dat voor Groningen geen gemiddelde gepre-
senteerd kan worden, omdat minder dan 5 respondenten op alle onderliggende onderdelen 
oordelen hebben gegeven. Voor de “jongere” aios kunnen eveneens geen gemiddelden 
gepresenteerd worden, omdat minder dan 5 respondenten op alle onderliggende onderde-
len oordelen hebben gegeven. 
 
Tabel 4.1: Samenvatting rapportcijfers opleider en leerperiode of stage 

Samenvatting rapportcijfers opleider 
en leerperiode/stage 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Wat is uw algemene oordeel over de kwali-
teit van uw opleider 

rapportcijfer 7,4 7,3   N <5   7,4   N <5   7,1   7,5   

Hoe leerzaam is deze leerperiode of stage 
 

rapportcijfer 7,9 7,9  N <5  7,8  N <5  7,6  8,0  

Gemiddelde rapportcijfer 7,6 7,6   N <5   7,6   N <5   7,4  7,7   

 
 
De terugkomdagen en de begeleiding door de docenten worden met ongeveer een 6,7 
beoordeeld. Dit verschilt nauwelijks tussen de instituten. De begeleiding door de docen-
ten wordt door de “oudere” en de “jongere” aios gelijk beoordeeld. Voor de terugkomda-
gen kan voor de “jongere” aios geen gemiddelde worden gepresenteerd, omdat minder 
dan 5 respondenten op alle onderliggende onderdelen oordelen hebben gegeven. 
 
Tabel 4.2: Samenvatting terugkomdagen en begeleiding 

Samenvatting rapportcijfers instituut
 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Hoe leerzaam zijn de terugkomdagen in 
deze leerperiode of stage 

rapportcijfer 6,7 6,7   N <5   6,6   N <5   N <5   6,7   

Begeleiding door docenten 
 

rapportcijfer 6,8 6,8   6,8   6,7   7,2   6,7   6,9   

Gemiddelde rapportcijfer 6,7 6,8   N <5   6,6   N <5   N <5  6,8   

 
 
De kwaliteit van de opleider tijdens de ziekenhuisstage wordt het laagst beoordeeld, met 
53% van de aios die het eens zijn met alle specifieke onderdelen die over de kwaliteit 
gevraagd zijn. Daarbij is duidelijk dat de “oudere” aios de kwaliteit van de opleider in de 
ziekenhuisstage lager waarderen dan de “jongere” aios: 49% eens versus 78% eens. Op-

75%

67%

50%
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vallend is ook dat de aios van het LUMC de kwaliteit van de opleiders in de ziekenhuis-
stage veel lager waarderen (34%) dan in de Amsterdam (58%) of Nijmegen (53%) 
De kwaliteit van de opleider van de leerperiode in het verpleeghuis in het laatste jaar 
wordt het hoogst gewaardeerd, met 82% van de aios die het eens zijn met alle specifieke 
onderdelen. Er zijn daarbij substantiële verschillen tussen de instituten: in Amsterdam en 
Leiden is respectievelijk 77% en 72% van de aios het eens, tegenover 93% van de aios in 
Nijmegen. Voor de “jongere” aios kan daarbij geen uitkomst worden gepresenteerd om-
dat het om minder dan 5 respondenten gaat. 
 
Tabel 4.3: Samenvatting kwaliteit opleider 

Samenvatting kwaliteitsoordeel over 
opleider 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Opleider verpleeghuis eerste jaar (α=0,91) % eens 76 75   77   70   67   77   82   
Opleider ambulante stage (α=0,93) % eens 71 73 63 80 64  67  68  
Opleider ziekenhuisstage (α=0,93) % eens 53 49 78 58 N<5  34  53  
Opleider keuzestages (α=0,91) % eens 79 79 N <5 79 N<5  75  80  
Opleider verpleeghuis laatste jaar (α=0,88) % eens 82 81 N <5 77 N<5  72  93  

Gemiddelde aandeel "eens" 72 71   N <5   73   N<5   65  75 

 
 
De supervisie wordt door een groot aantal aios goed beoordeeld: gemiddeld 89% van de 
aios is het eens met positief geformuleerde stellingen over de supervisie. Dat geldt min of 
meer ook voor de expertise van de (gast)docenten tijdens het cursorisch onderwijs en de 
beoordelingen: voor beide geldt dat 76% van de aios het eens is met de betreffende stel-
lingen.  
Tabel 4.4 tenslotte, laat zien dat men de meeste aspecten van het instituut ‘goed’ vindt, 
behalve de kwaliteit van het cursorisch onderwijs, de aandacht voor medisch inhoudelijke 
verdieping en de vrijstellingen. 
 
Tabel 4.4: Samenvatting overige oordelen over instituut 

Samenvatting overige oordelen over 
instituut 

 Totaal  Instroomperiode  Opleidingsinstituut en plaats 

 
   <=2010 >=2011  GERION  

A’dam 
GERION  
Gron. 

LUMC 
Leiden 

VOSON 
Nijm. 

Cursorisch onderwijs: kwaliteit (α=0,81) % eens 38 38   38   36   54   43   35   
Idem: uitvoering (α=0,21) % eens 68 67 68 64 79  65  70 

Idem: expertise (α=0,16) % eens 76 76 76 72 86  67  80 

Idem.: volgorde en aansluiting (α=0,72) % eens 57 52 63 51 40  60  63 

Idem: te veel voorbereiding? (1 item) % nee 67 71 62 75 64  85  54 

Toetsing en beoordeling: Toetsen (1 item) % eens 58 58 58 59 57  46  61 

Idem: Omvang toetsen (α=0,73) % eens 65 65   64   78   50   30   70   
Idem: Beoordelingen (α=0,78) % eens 76 80 72 78 57  80  78 

Idem: Portfolio (α=0,70) % eens 52 54 49 60 45  53  47 

Supervisie (α=0,90) % eens 89 84   97   75   78   95   96   
Intervisie (1 item) % eens 75 73   84   64   N <5   81   82   
Aandacht voor: wetenschap (α=0,44) % eens 53 49   57   48   42   52   59   
Idem: medisch inhoudelijke verdieping (α=0,74) % eens 37 36 37 34 41  35  39 

Idem: praktijkvoering (α=0,70) % eens 63 62   64   53   65   56   72   
Onderwijs in de regio: frequentie (1 item) % goed 75 74   76   78   77   NVT   72   
Idem: kwaliteit & organisatie (α=0,59) % eens 74 68 81 67 73  NVT  82 

Overig: Communicatie rond stages (α=0,78) % eens 53 51   57   54   55   72   45   
Idem: Conflicten (α=0,77) % eens 55 53   56   59   63   67   45   
Idem: Vrijstellingen (α=0,73) % eens 38 35 42 49 22  30  35 

Gemiddelde aandeel "eens" of “goed” 61 60   63   61   58   60  62 

 



Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies 

56 Kwaliteit van de opleiding specialist ouderengeneeskunde, NIVEL 2012 

 
Tenslotte is nog het onderwerp “seksuele intimidatie” aan de orde gesteld in de vragen-
lijst. Het blijkt dat 7% van de aios ooit ervaring heeft gehad met seksuele intimidatie tij-
dens de huidige opleiding. Daarbij ging het vrijwel altijd om seksuele intimidatie door 
patiënten. 
 
 

4.2 Beperkingen van deze studie 
 
Een van de beperkingen van deze studie is dat er weliswaar een respons van 79% is be-
haald, maar dat daarmee nog altijd enige onzekerheid blijft over het oordeel van de non-
respondenten. Om dit op te lossen zou ander onderzoek onder de non-respons-groep aan 
te bevelen zijn, bijvoorbeeld door deze groep telefonisch of via email met een enkele 
controlevraag te benaderen. Ook verdient het aanbeveling het onderzoek over niet al te 
lange tijd te herhalen, waarmee consistentie van resultaten bepaald kan worden ook in 
termen van omvang en samenstelling van de responsgroep. Overigens is een respons van 
bijna 80% zeer goed te noemen, zeker vergeleken met ander enquête-onderzoek onder 
medische professionals. 
 
Een andere beperking is dat bij het toetsen van de statistische significantie van verschillen 
tussen instroomperioden en tussen opleidingslocaties, het aantal waarnemingen (de ‘N’) 
soms te klein was. Daardoor blijken substantiële verschillen toch vaak niet significant. 
Statistisch gezien is geen rekening gehouden met de zgn. ‘eindigheid’ van de populatie. 
De hier gehanteerde toetsingen gaan de facto uit van een ‘eindeloze’ populatie waarnaar 
geëxtrapoleerd wordt, terwijl de populatie feitelijk voor 79% is geïncludeerd. Het samen-
voegen van respondent-categorieën kan voor een deel dit probleem verhelpen, maar dat 
heeft weer als nadeel dat de specificiteit van de conclusies verminderd wordt. 
 
 

4.3 Conclusies 
 
Met dit onderzoek is voor het eerst een landelijk toepasbaar meetinstrument ontwikkeld 
waarmee de kwaliteit van de opleiding ouderengeneeskunde in Nederland, vanuit het 
perspectief van de huidige aios, gemeten kan worden. Met een respons van 79% welke 
goed verdeeld is over opleidingsplaatsen, kan ook de toepassing van het meetinstrument 
succesvol worden genoemd. De uitkomsten kunnen dan ook als een goede ‘nul-meting’ 
worden beschouwd. 
 
Wat betreft de inhoud van de opleiding, geven de rapportcijfers aan dat de huidige aios 
ouderengeneeskunde redelijk tevreden zijn over de meeste opleidingsonderdelen. De 
leerzaamheid van de leerperioden en stages wordt met een 7,9 beoordeeld, de kwaliteit 
van de opleiders met een 7,4. Het is lastig om deze rapportcijfers te ‘ijken’ omdat dit de 
eerste meting is onder deze groep in Nederland. In vergelijking met de rapportcijfers die 
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de aios huisartsgeneeskunde in 2011 gaven aan dezelfde soort items (respectievelijk 7,7 
en 7,3), zijn de rapportcijfers van de aios ouderengeneeskunde iets hoger. 
Belangrijk evenwel is de uitkomst dat de leerzaamheid van de terugkomdagen tijdens de 
verschillende soorten leerperioden en stages, en de begeleiding door de docenten, gemid-
deld lager wordt beoordeeld, namelijk met respectievelijk een 6,7 en een 6,8. Bij de aios 
huisartsgeneeskunde was het rapportcijfer over de leerzaamheid van de terugkomdagen 
een 6,9 en de begeleiding tijdens de terugkomdagen werd met een 7,2 beoordeeld. De 
terugkomdagen verdienen dus nadere aandacht, bijvoorbeeld door de inhoud en vorm 
tussen de opleidingen nader te vergelijken. Ook verdient het aanbeveling de opmerkingen 
die respondenten aan het einde van de vragenlijst hebben gegeven nader te bekijken. 
 
De opleiders, die de opleiding ouderengeneeskunde concreet vorm geven, zijn op een 
groot aantal specifieke punten beoordeeld door de aios met vragen uit de zogeheten 
CCTEI. Dit is een vragenlijst die de docentvaardigheid van de klinische supervisor in een 
specialistische vervolgopleiding meet. Volgens 72% van de aios ouderengeneeskunde 
voldoet de opleider aan de CCTEI-punten. Dat kan als een bevredigende overall-score 
worden beschouwd. Opleiders laten de aios in voldoende mate zelfstandig werken, stimu-
leren het zelfstandig leren, creëren een goede leeromgeving, geven duidelijke uitleg, on-
derwijzen effectieve communicatieve vaardigheden. Punten waarop de opleiders relatief 
minder goed scoren, zijn het aandacht besteden aan de afstemming van zorg en kosten, 
het integreren van standaarden en richtlijnen in het onderwijs, het begeleiden van klini-
sche en technische vaardigheden, en het duidelijk aangeven wat de aios moeten weten en 
doen in de opleidingspraktijk. Opvallend is dat het oordeel over de opleider ziekenhuis-
stage in alle plaatsen relatief laag is. Dit verdient nadere inventarisatie van de achterlig-
gende oorzaken. Onderlinge vergelijking van opleidingen is hierbij zinvol. Daarnaast lijkt 
het nuttig een open discussie op basis van deze resultaten te organiseren, bijvoorbeeld in 
de vorm van focusgroepen met aios en opleiders.  
 
Over de instituten tenslotte, zijn de aios redelijk tevreden, dat wil zeggen dat men in de 
meeste gevallen het eens is met de stelling dat de zaken ‘goed geregeld’, ‘interessant’ en 
dergelijke zijn. Maar ook hier springen een drietal aspecten in het oog die nadere aan-
dacht vragen. Dit betreft de kwaliteit van het cursorisch onderwijs, de aandacht voor me-
disch inhoudelijke verdieping en de vrijstellingen. Dit zijn aspecten die zeer belangrijk 
zijn voor een academische, medisch-specialistische opleiding. Het feit dat bijna alle in-
stellingen relatief laag scoren op kwaliteit van het cursorisch onderwijs en de aandacht 
voor medisch inhoudelijke verdieping, geeft ons inziens aanleiding tot nadere studie en 
overleg. Zeker omdat de aios in het algemeen wél tevreden zijn over de leerzaamheid van 
leerperioden, stage en de kwaliteit van de meeste opleiders. Zoals hiervoor reeds aange-
geven kunnen de aanvullende opmerkingen van de aios hiertoe nader bekeken kunnen 
worden. Ook kunnen combinatie-scores van de aios nog nader geanalyseerd worden, en 
worden nagegaan welke aios minder te spreken zijn over het cursorisch onderwijs en de 
aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping. Daarnaast bevelen wij ook hier aan een 
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open discussie tussen alle betrokkenen te organiseren, om de kwaliteit van de opleiding  
ouderengeneeskunde in Nederland nóg beter te maken. 
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BIJLAGE I: vragenlijst aios 
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Dit is een vragenlijst waarmee de kwaliteit van de opleiding ouderengeneeskunde wordt geëvalueerd. 

1



Hoofdsectie

ALGEMEEN

Wat is uw geslacht?
vrouw
man

Wat is uw geboortejaar?

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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Hebt u op dit moment de zorg voor thuiswonende kinderen?
ja
nee

OPLEIDING: startjaar en locatie

Wanneer bent u gestart met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde?
2008
2009
2010
2011
2012

Waar volgt u de opleiding?
GERION − Amsterdam
GERION − Groningen
LUMC − Leiden
VOSON − Nijmegen

OPLEIDING: huidige fase

Met welke leerperiode of stage bent u nu (vooral) bezig?
gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in eerste jaar
somatische leerperiode in eerste jaar
psychogeriatrische leerperiode in eerste jaar
ambulante stage
ziekenhuisstage
keuzestage: hospice
keuzestage: revalidatiecentrum
keuzestage: wetenschappelijke stage
keuzestage: huisartsstage
keuzestage: ander soort keuzestage
gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in laatste jaar
somatische leerperiode in laatste jaar
psychogeriatrische leerperiode in laatste jaar
AIOTO−traject (promotie−onderzoek)

Met welke leerperiode of stage bent u nu (vooral) bezig?
(kopie)

de gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in het eerste jaar
de somatische leerperiode in het eerste jaar
de psychogeriatrische leerperiode in het eerste jaar
de ambulante stage
de ziekenhuisstage
de hospice keuzestage
de revalidatiecentrum keuzestage
de wetenschappelijke keuzestage
de huisarts keuzestage
de ander soort keuzestage
de gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in het laatste jaar
de somatische leerperiode in het laatste jaar
de psychogeriatrische leerperiode in het laatste jaar
het AIOTO−traject

3



Als huidigefase gelijk is aan 14  OPLEIDING: vorige fase

OPLEIDING: huidige fase

Hoe ver bent u met [!label_huidigefase!]?
Net begonnen en kan er eigenlijk nog niets over zeggen
Net begonnen, maar kan er al wel iets over zeggen
Ongeveer halverwege
Bijna klaar

OPLEIDING: vorige fase

Welke leerperiode of stage heeft u het meest recent afgerond, direct voorafgaand
aan [!label_huidigefase!]?

gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in eerste jaar
somatische leerperiode in eerste jaar
psychogeriatrische leerperiode in eerste jaar
ambulante stage
ziekenhuisstage
keuzestage: hospice
keuzestage: revalidatiecentrum
keuzestage: wetenschappelijke stage
keuzestage: huisartsstage
keuzestage: ander soort keuzestage
gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in laatste jaar
somatische leerperiode in laatste jaar
psychogeriatrische leerperiode in laatste jaar
AIOTO−traject (promotie−onderzoek)
NVT: nog geen enkele afgeronde leerperiode en/of stage

Welke leerperiode of stage heeft u het meest recent afgerond, direct voorafgaand aan [!label_huidigefase!]? (kopie)
de gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in het eerste jaar
de somatische leerperiode in het eerste jaar
de psychogeriatrische leerperiode in het eerste jaar
de ambulante stage
de ziekenhuisstage
de hospice keuzestage
de revalidatiecentrum keuzestage
de wetenschappelijke keuzestage
de huisarts keuzestage
de ander soort keuzestage
de gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in het laatste jaar
de somatische leerperiode in het laatste jaar
de psychogeriatrische leerperiode in het laatste jaar
het AIOTO−traject
NVT: nog geen enkele afgeronde leerperiode en/of stage

Als vorigefase gelijk is aan 14  OPLEIDING: daaraan voorafgaande fase
Anders als vorigefase gelijk is aan 15 
Anders als voortganghuidigefase groter dan of gelijk is aan 2
EN voortganghuidigefase kleiner dan of gelijk is aan 4
EN vorigefase groter dan of gelijk is aan 1
EN vorigefase kleiner dan of gelijk is aan 13 
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OPLEIDING: daaraan voorafgaande fase

Welke leerperiode of stage heeft u afgerond direct voorafgaand
aan [!label_vorigefase!]?

gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in eerste jaar
somatische leerperiode in eerste jaar
psychogeriatrische leerperiode in eerste jaar
ambulante stage
ziekenhuisstage
keuzestage: hospice
keuzestage: revalidatiecentrum
keuzestage: wetenschappelijke stage
keuzestage: huisartsstage
keuzestage: ander soort keuzestage
gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in laatste jaar
somatische leerperiode in laatste jaar
psychogeriatrische leerperiode in laatste jaar
AIOTO−traject (promotie−onderzoek)
NVT: nog geen andere afgeronde leerperiode en/of stage

Welke leerperiode of stage heeft u afgerond, direct voorafgaand
aan [!label_vorigefase!]? (kopie)

de gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in het eerste jaar
de somatische leerperiode in het eerste jaar
de psychogeriatrische leerperiode in het eerste jaar
de ambulante stage
de ziekenhuisstage
de hospice keuzestage
de revalidatiecentrum keuzestage
de wetenschappelijke keuzestage
de huisarts keuzestage
de ander soort keuzestage
de gecombineerde somatische en psychogeriatrische leerperiode in het laatste jaar
de somatische leerperiode in het laatste jaar
de psychogeriatrische leerperiode in het laatste jaar
het AIOTO−traject
NVT: nog geen enkele afgeronde leerperiode en/of stage

Als huidigefase gelijk is aan 14
OF voortganghuidigefase gelijk is aan 1 

EVALUATIE HUIDIGE OPLEIDER: [!huidigefase!]

De volgende vragen gaan over uw huidige leerperiode of stage

EVALUATIE HUIDIGE OPLEIDER: huidige fase

De opleider van [!label_huidigefase!] ...

5



 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

... creëert een goede leeromgeving (is toegangeljk, niet bedreigend,
enthousiast, etc.)
... stimuleert mij om zelfstandig te leren
... laat mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie
dat toelaat
... deelt zijn/haar werktijd zo in dat er ruimte is voor zowel onderwijs als
patiëntenzorg
... geeft regelmatig feedback (zowel positief als negatief)
... geeft duidelijk aan wat ik geacht word te weten en te doen binnen de
opleiding in de praktijk
... past het onderwijs aan mijn behoefte aan (ervaring, competentie,
belangstelling, etc.)
... stelt vragen die het leren stimuleren (vraagt om verduidelijking, vraagt
"door", stelt reflecterende vragen)
... geeft duidelijke uitleg/verklaring voor zijn/haar meningen, adviezen,
handelingen, etc.
... stemt het onderwijs af op de setting waarin het onderwijs plaatsvindt
(tijdens of na de visite, het spreekuur, de leergesprekken, het
multidisciplinair overleg, etc.)
... geeft begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische
vaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnostiek, procedures,
lab. onderzoek)
... integreert standaarden, richtlijnen en gegevens uit wetenschappelijk
onderzoek in het onderwijs
... onderwijst diagnostische vaardigheden (klinisch redeneren,
keuze/interpretatie van aanvullende onderzoek, etc.)
... onderwijst effectieve communicatie vaardigheden t.o.v. de
patiënt/familie van de patiënt
... besteedt in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en
kosten (aanwending van financiële middelen, etc.)

EVALUATIE HUIDIGE OPLEIDER: [!huidigefase!]

Rapportcijfers

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Wat is uw algemene oordeel over de kwaliteit van uw
huidige opleider
Hoe leerzaam is de huidige leerperiode of stage

EVALUATIE CURSORISCH ONDERWIJS: [!huidigefase!]

Leerzaamheid

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Hoe leerzaam (1−10) zijn de terugkomdagen in uw huidige
leerperiode of stage

Als vorigefase gelijk is aan 14
OF vorigefase gelijk is aan 15 

EVALUATIE VORIGE OPLEIDER: [!vorigefase!]

De volgende vragen gaan over uw vorige leerperiode of stage

EVALUATIE VORIGE OPLEIDER: vorige fase
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De opleider van [!label_vorigefase!] ...

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

... creërde een goede leeromgeving (was toegangeljk, niet bedreigend,
enthousiast, etc.)
... stimuleerde mij om zelfstandig te leren
... liet mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie
dat toeliet
... deelde zijn/haar werktijd zo in dat er ruimte was voor zowel onderwijs
als patiëntenzorg
... gaf regelmatig feedback (zowel positief als negatief)
... gaf duidelijk aan wat ik geacht werd te weten en te doen binnen de
opleiding in de praktijk
... paste het onderwijs aan mijn behoefte aan (ervaring, competentie,
belangstelling, etc.)
... stelde vragen die het leren stimuleren (vroeg om verduidelijking, vroeg
"door", stelde reflecterende vragen)
... gaf duidelijke uitleg/verklaring voor zijn/haar meningen, adviezen,
handelingen, etc.
... stemde het onderwijs af op de setting waarin het onderwijs plaatsvond
(tijdens of na de visite, het spreekuur, de leergesprekken, het
multidisciplinair overleg, etc.)
... gaf begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische
vaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnostiek, procedures,
lab. onderzoek)
... integreerde standaarden, richtlijnen en gegevens uit wetenschappelijk
onderzoek in het onderwijs
... onderwees diagnostische vaardigheden (klinisch redeneren,
keuze/interpretatie van aanvullende onderzoek, etc.)
... onderwees effectieve communicatie vaardigheden t.o.v. de
patiënt/familie van de patiënt
... besteedde in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en
kosten (aanwending van financiële middelen, etc.)

EVALUATIE VORIGE OPLEIDER: [!vorigefase!]

Rapportcijfers

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Wat is uw algemene oordeel over de kwaliteit van uw vorige opleider
Hoe leerzaam was de vorige leerperiode of stage

EVALUATIE CURSORISCH ONDERWIJS: [!vorigefase!]

Leerzaamheid

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Hoe leerzaam (1−10) waren de terugkomdagen in uw vorige
leerperiode of stage

Als eerderefase gelijk is aan 14
OF eerderefase gelijk is aan 15  Algemene gedeelte
Anders als eerderefase groter dan of gelijk is aan 1
EN eerderefase kleiner dan of gelijk is aan 13  EVALUATIE EERDERE OPLEIDER: beginpagina
Anders  Algemene gedeelte

EVALUATIE EERDERE OPLEIDER: [!eerderefase!]

De volgende vragen gaan over uw eerdere leerperiode of stage
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EVALUATIE EERDERE OPLEIDER: eerdere fase

De opleider van [!label_eerderefase!] ...

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

... creërde een goede leeromgeving (was toegangeljk, niet bedreigend,
enthousiast, etc.)
... stimuleerde mij om zelfstandig te leren
... liet mij zelfstandig werken voor zover mijn niveau/ervaring/competentie
dat toeliet
... deelde zijn/haar werktijd zo in dat er ruimte was voor zowel onderwijs
als patiëntenzorg
... gaf regelmatig feedback (zowel positief als negatief)
... gaf duidelijk aan wat ik geacht werd te weten en te doen binnen de
opleiding in de praktijk
... paste het onderwijs aan mijn behoefte aan (ervaring, competentie,
belangstelling, etc.)
... stelde vragen die het leren stimuleren (vroeg om verduidelijking, vroeg
"door", stelde reflecterende vragen)
... gaf duidelijke uitleg/verklaring voor zijn/haar meningen, adviezen,
handelingen, etc.
... stemde het onderwijs af op de setting waarin het onderwijs plaatsvond
(tijdens of na de visite, het spreekuur, de leergesprekken, het
multidisciplinair overleg, etc.)
... gaf begeleiding bij de uitvoering van klinische en technische
vaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnostiek, procedures,
lab. onderzoek)
... integreerde standaarden, richtlijnen en gegevens uit wetenschappelijk
onderzoek in het onderwijs
... onderwees diagnostische vaardigheden (klinisch redeneren,
keuze/interpretatie van aanvullende onderzoek, etc.)
... onderwees effectieve communicatie vaardigheden t.o.v. de
patiënt/familie van de patiënt
... besteedde in het onderwijs aandacht aan de afstemming van zorg en
kosten (aanwending van financiële middelen, etc.)

EVALUATIE EERDERE OPLEIDER: [!eerderefase!]

Rapportcijfers

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Wat is uw algemene oordeel over de kwaliteit van uw
eerdere opleider?
Hoe leerzaam was de eerdere leerperiode of stage

EVALUATIE CURSORISCH ONDERWIJS: [!eerderefase!]

Leerzaamheid

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Hoe leerzaam (1−10) waren de terugkomdagen in uw
eerdere leerperiode of stage

Vanaf hier worden vragen gesteld over alle fasen tot nu toe.

COMMUNICATIE ROND STAGES

Communicatie
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 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De communicatie vanuit de opleiding over de stages is goed
Drie maanden voor het begin van de stage weet ik waar ik stage ga lopen
De stage−opleider is goed geïnformeerd over de doelen van de stage
Bij aanvang van de stage is voor mij duidelijk wat van mij verwacht wordt
Bij aanvang van de stage is voor de opleider duidelijk wat van hem/haar
verwacht wordt

CURSORISCH ONDERWIJS

Kwaliteit

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De kwaliteit van de voorbereidingsopdrachten is goed
De kwaliteit van de inhoud van het cursorisch onderwijs is goed

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Uitvoering

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Ik leer veel van het cursorisch onderwijs door de docenten van het
instituut
Ik leer veel van het cursorisch onderwijs door de gastdocenten van buiten
het instituut

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Begeleiding

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  NVT
Wat is uw algemene oordeel over de begeleiding door uw
huidige arts−docenten
Wat is uw algemene oordeel over de begeleiding door uw
huidige gedrags−wetenschappelijke docenten

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Expertise

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De docenten van het
instituut zijn een
expert op hun
vakgebied
De gastdocenten van
buiten het instituut zijn
een expert op hun
vakgebied

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Volgorde en aansluiting
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 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Er is een goede en logische volgorde van het cursorisch onderwijs
Het cursorisch onderwijs sluit goed aan op de praktijk in het verpleeghuis
Het cursorisch onderwijs sluit goed aan op de stages
Leervragen en casuïstiek uit de praktijk kan ik inbrengen tijdens het
cursorisch onderwijs

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Overig

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Het cursorisch onderwijs vraagt veel voorbereiding
Het cursorisch onderwijs is een verdieping op de
voorbereidingsopdrachten
Het cursorisch onderwijs geeft voldoende medisch inhoudelijke verdieping
Er is een goede verhouding tussen medisch inhoudelijke en niet−medische
inhoudelijke programma's

Als cursorisch_overig(1) kleiner is dan 4
OF cursorisch_overig(1) gelijk is aan 6 

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Het cursorisch onderwijs vraagt volgens u veel voorbereiding.

Maar is de tijdinvestering te veel?
Nee
Ja, het onderwijs vergt te veel voorbereiding

Als cursorisch_overig(4) groter is dan 2  SUPERVISIE

CURSORISCH ONDERWIJS (vervolg)

Er is volgens u geen goede verhouding tussen medisch inhoudelijke en niet−medische inhoudelijke programma's.

Wat is er mis met deze verhouding?
Te veel medisch inhoudelijk; te weinig niet−medisch
Te weinig medisch inhoudelijk; te veel niet−medisch
Anders, namelijk:

SUPERVISIE

Supervisie

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De supervisie draagt bij of heeft bijgedragen aan mijn professionele
ontwikkeling als specialist ouderengeneeskunde
De supervisor speelt een wezenlijke rol in het opdoen van inzichten en
ontdekkingen over mijzelf tijdens de supervisie
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INTERVISIE

Intervisie

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De intervisie draagt bij of heeft bijgedragen aan mijn professionele
ontwikkeling als specialist ouderengeneeskunde

ONDERWIJS IN DE REGIO

Frequentie

 Te laag  Goed  Te hoog
 Weet niet / Niet
van toepassing

De frequentie van de regiodagen is?

ONDERWIJS IN DE REGIO (vervolg)

Overig

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Het niveau van het
onderwijs in de regio is
goed
De regiodagen bieden
een interessante
toevoeging op het
reguliere curriculum
Ik kan zonder problemen
vrij krijgen van de
opleidings− of
stage−instelling voor het
regio−onderwijs

WETENSCHAP

Wetenschap

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De opleider stimuleert mij om "evidence based" te werken
Wetenschap als competentiegebied komt voldoende aan bod tijdens het
cursorisch onderwijs
Het boeiende van wetenschappelijk onderzoek wordt in de opleiding
voldoende overgedragen
Ik zou persoonlijk wel verder willen in het wetenschappelijk onderzoek na
mijn opleiding (bijv. artikelen schrijven, onderzoek doen)

ORGANISATIE

Organisatie

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

De opleider besteedt in het onderwijs aandacht aan de praktijkvoering
De opleider is een goed rolmodel voor de praktijkvoering
Organisatie als competentiegebied komt voldoende aan bod tijdens het
cursorisch onderwijs
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Het cursorisch onderwijs over praktijkvoering is goed toepasbaar in de
praktijk

TOETSING EN BEOORDELING

Omvang

 Te laag  Goed  Te hoog
 Weet niet / Niet
van toepassing

De omvang van het aantal educatieve toetsen (zoals KPB,
video's, behandelplannen, etc.) is?

TOETSING EN BEOORDELING (vervolg)

Toetsen

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Het is duidelijk wanneer welke educatieve toetsen plaatsvinden
De toetsresultaten geven leerzame feedback op mijn functioneren
De toetsen sluiten inhoudelijk aan bij de situatie tijdens de leerperiode of
stage
Het is duidelijk wat er inhoudelijk van mij wordt verwacht bij de educatieve
toetsen
De educatieve toetsen sluiten aan op de praktijk
Het is duidelijk wat de consequenties zijn van de educatieve toetsen

TOETSING EN BEOORDELING (vervolg)

Beoordelingen

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Het is duidelijk wanneer de selectieve beoordelingen plaatsvinden
Het is duidelijk wat er van mij wordt verwacht bij de selectieve
beoordelingen
Het is duidelijk wat de consequenties zijn van de selectieve beoordelingen

TOETSING EN BEOORDELING (vervolg)

Portfolio

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Het is duidelijk wat er in het portfolio moet komen voor het volgen en
sturen van het leerproces
Het is duidelijk wat er in het portfolio moet komen voor het beoordelen van
het leerproces
Het portfolio is een goed afspiegeling van mijn ontwikkeling
De investering en opbrengst van het portfolio zijn in balans

OVERIG

Conflicten

 Zeer
mee

oneens
 Mee

oneens

 Eens
noch

oneens
 Mee
eens

 Zeer
mee
eens

 Niet van
toepassing

Bij conflicten tijdens een leerperiode of stage weet ik bij wie ik terecht kan
voor hulp
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Bij conflicten tijdens een leerperiode of stage kan ik goed terecht bij een
vertrouwenspersoon
Ik ben tijdens een conflict goed geholpen

OVERIG (vervolg)

Vrijstellingen

 Zeer
mee
eens

 Mee
eens

 Eens
noch

oneens
 Mee

oneens

 Zeer
mee

oneens
 Niet van

toepassing
De procedure rondom het aanvragen van vrijstelling is duidelijk
De procedure rondom het aanvragen van vrijstelling verloopt vlot

OVERIG (vervolg)

Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie verstaat de Nederlandse wet: "ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander
verbaal, non−verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard".

Heeft u zich wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld tijdens de opleiding ouderengeneeskunde?
Ja
Nee

Als intimidatie gelijk is aan 2  Overige opmerkingen over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde [!FIELD!]

OVERIG (vervolg)

Door wie voelde u zich seksueel geïntimideerd? (meer antwoorden mogelijk)
Docent
Opleider
Patiënt
Mede−aios

Overige opmerkingen over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde
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Afsluitende pagina

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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