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Inleiding    

 

  

Het vinden van personeel en opleidingsplaatsen wordt landelijk een steeds groter 

probleem. Het stimuleren van het opleiden van nieuw personeel zou een deel van 

het tekort kunnen oplossen. Zorgroep GHO-GO en Huisartsen Eemland hebben door 

middel van een enquête in kaart willen brengen wat er nodig is om stagiaires goede 

opleidingsplaatsen aan te kunnen bieden. Deze enquête was bestemd voor 

(toekomstige) stagebegeleiders binnen de huisartsenzorg. In totaal leverde de 

enquête 66 respondenten op, waarvan 20 vanuit de regio van de GHO-GO en 46 

vanuit de HE.   

In dit verslag vatten wij de belangrijkste uitkomsten samen en beschrijven we onze 

conclusie en voorstellen om dit probleem aan te pakken. 
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Onderstaand vind u de uitwerking van de vragen zoals ze zijn opgesteld in de 

enquȇte. De antwoorden zijn schematisch weergegeven en worden zo nu en dan 

met een korte toelichting onderbouwd.   

 
1. Binnen welke zorggroep bent u werkzaam? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Zorggroep 
GHO-GO 

 

20 30,3 % 

 

Zorggroep Huisartsen 
Eemland 

 

46 69,7 % 

 
2. Hoe groot is de patiëntenpopulatie binnen de praktijk? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Tussen 1 en 3000 
patiënten 

 

19 28,8 % 

 

Tussen 3000 en 6000 
patiënten 

 

12 18,2 % 

 

Tussen 6000 en 10.000 
patiënten 

 

20 30,3 % 

 

Meer dan 10.000 
patiënten 

 

15 22,7 % 

 
3. Onze praktijk heeft de volgende disciplines in huis: 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Doktersassistenten 
 

66 100 % 

 

POH-
GGZ 

 

63 95,5 % 

 PVK 
 

14 21,2 % 

 POH- S 
 

62 93,9 % 

 
4. Heeft u ervaring met het begeleiden van stagiaires? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

54 81,8 % 

 

Nee, 
omdat 

 

12 18,2 % 

 

 

Twaalf mensen geven aan dat zij nog geen stagiaires hebben begeleid. Hoofdreden 

is gebrek aan praktijk of spreekruimte. Onervarenheid van de begeleider en werkdruk 

binnen de praktijk worden ook als redenen genoemd. 



   

3 

 
5. Hoeveel werkervaring heeft u in uw huidige functie? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Minder dan 2 
jaar 

 

4 6,1 % 

 

Tussen de 2 en de 
5 jaar 

 

10 15,2 % 

 

Tussen de 5 en de 
10 jaar 

 

17 25,8 % 

 

Meer dan 10 
jaar 

 

35 53,0 % 

 
 
6. Hoeveel jaren werkervaring denkt u dat er nodig zijn om een stagiaire te 
kunnen begeleiden? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Geen 
 

0 0 % 

 

Tussen 1 en 2 
jaar 

 

7 10,6 % 

 

Tussen 2 en 5 
jaar 

 

49 74,2 % 

 

Meer dan 5 
jaar 

 

10 15,2 % 

 

7. Hoeveel stagiaires begeleidt u per jaar? 

  0 
  1 

  2 
  3 

  4 
  5 

 

Doktersassistenten 33 (50 %) 21 (31,8 %) 9 (13,6 %) 3 (4,5 %) 0 0 

PVK 61 (92,4 %) 5 (7,6 %) 0 0 0 0 

POH-S 52 (78,8 %) 14 (21,2 %) 0 0 0 0 

POH-GGZ 59 (89,4 %) 7 (10,6 %) 0 0 0 0 

 

 

 

 

. 
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8. Indien u (nog) geen stagiaires begeleidt, kunt u dan aangeven wat de reden 
is? 

Deze vraag werd 36x beantwoord 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Geen (praktijk/spreek) 
ruimte 

 

16 44,4 % 

 

Onvoldoende 
expertise 

 

3 8,3 % 

 

Het is niet rendabel om een stagiaire te 
begeleiden 

 

2 5,6 % 

 

Het kost de praktijk (te) veel 
extra tijd 

 

7 19,4 % 

 

Ik krijg geen aanvragen vanuit 
opleidingen/stagiaires 

 

7 19,4 % 

 

Gebrek aan 
personeel 

 

1 2,8 % 

 

Ik heb er nog niet eerder over 
nagedacht 

 

1 2,8 % 

 

Anders, 
namelijk 

 

15 41,7 % 

 

Twaalf mensen geven aan dat zij nog geen stagiaires hebben begeleid. Dit staat niet 

in verband met de grootte van de praktijk. 

Vanuit de gegeven antwoorden wordt duidelijk dat een aantal jaren ervaring 

wenselijk lijkt alvorens men een stagiaire kan begeleiden. Het grootste deel (74.2%) 

kiest voor 2 tot 5 jaar ervaring. In de regio heeft 15.2%  tussen 2 en 5 jaar en 25.8% 

tussen de 5 en 10 jaar werkervaring. Dan is er zelfs nog een groep van 53% met 

meer dan 10 jaar ervaring. 

 

Het is niet altijd duidelijk is wat er verwacht wordt van de praktijk / begeleider en dat 

niet duidelijk is hoe het zit met vergoedingen. Een voorbeeld: 86,2 % geeft aan dat zij 

een vergoeding aanvragen bij SFFH, maar bij 19,7% is dit fonds niet eens bekend.  

Zie hiervoor de uitkomsten op onderstaande vraag 

 

Het wordt duidelijk dat de grootste groep 1 stagiare begeleid en meestal maar uit 1 

van de disciplines. Ook moeten we meenemen hoe we de praktijken kunnen 

stimuleren om voor meerdere disciplines stagiaires te begeleiden en eventueel het 

aantal per jaar te vergroten.. 
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9. Vraagt u voor de stagiaire die u begeleidt een vergoeding aan bij de SFFH 
(stichting sociaal fonds huisartsenzorg)? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

45 68,2 % 

 Nee 
 

8 12,1 % 

 

De SFFH is mij niet 
bekend 

 

13 19,7 % 

10. Vanuit welke opleidingsinstituten krijgt u stageaanvragen? 
 

De respondenten geven aan dat zij voornamelijk door kandidaten persoonlijk worden 

benaderd met een CV en verzoek om een stageplek. Enkel bij het ROC Amsterdam 

wordt een keer aangegeven dat de samenwerking prettig is. De meest genoemde 

opleidingsinstituten zijn:   

 ROC (Amersfoort/Amsterdam/Zwolle) (16x) 

 Instituut Memo (11x) 

 Hogeschool Nijmegen/Ede/Utrecht (10x) 

 MBO Amersfoort (9x) 

 Hogeschool Utrecht/Nijmegen/Amsterdam (7x) 

 Capabel (6x) 

Verder komen er veel aanvragen van stagiaires die een online opleiding volgen 

(LOI/NCOI/NTi).  

 

11. Wat is uw mening over het effect van stagiaires binnen uw praktijk? 

Meerkeuze, Antwoorden 66x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorde
n 

Ratio 

 

Het is verrijkend voor de 
praktijk 

 

34 51,5 
% 

 

Het levert 
werkdruk op 

 

26 39,4 
% 

 

Het levert (uiteindelijk) tijdswinst op omdat ik bepaalde 
werkzaamheden door een stagiaire kan laten uitvoeren 

 

35 53,0 
% 

 

Anders, 
namelijk 

 

25 37,9 
% 

 

Wat levert het de praktijk op? 

Meer dan 50% van de respondenten geeft aan dat het opleiden van een stagiair 

verrijkend is voor de praktijk en dat het uiteindelijk tijdswinst oplevert omdat 

werkzaamheden door de stagiair uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast geeft bijna 
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40% aan dat het ook wel werkdruk oplevert. Een aantal respondenten benadrukt dat 

het een plicht is om nieuwe medewerkers op te leiden, zodat het vak kan blijven 

bestaan en je zelf scherp blijft. Voor een POH-S en POH-GGZ, die vaak alleen 

werken,  levert het ook zelfinzicht en feedback op. Of het opleiden van een stagiair 

succesvol is, hangt af van de motivatie van de stagiair en de klik. Ook levert de 

slechte ondersteuning vanuit de opleiding veel frustratie op.    

 

 

12. Voor welke beroepsgroep begeleidt u stagiaires? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Doktersassistenten 
 

37 60,7 % 

 Praktijkverpleegkundige 
 

4 6,6 % 

 

Praktijkondersteuner 
Somatiek 

 

21 34,4 % 

 

Praktijkondersteuner 
POH-GGZ 

 

10 16,4 % 

 
13. Wat zijn uw ervaringen m.b.t. het begeleiden van de doelgroep 
doktersassistenten? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Prima, ik ervaar geen 
problemen 

 

18 27,3 % 

 

Ik begeleid geen stagiaire 
doktersassistente 

 

30 45,5 % 

 

Ik ervaar problemen, 
namelijk 

 

18 27,3 % 

 
 
14. Wat zijn uw ervaringen m.b.t. het begeleiden van de doelgroep PVK 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Prima, ik ervaar geen 
problemen 

 

2 3,0 % 

 

Ik begeleid geen 
stagiaire PVK 

 

60 90,9 % 

 

Ik ervaar problemen, 
namelijk 

 

4 6,1 % 
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15. Wat zijn uw ervaringen m.b.t. het begeleiden van de doelgroep POH-S. 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Prima, ik ervaar geen problemen 
 

15 22,7 
% 

 Ik begeleid geen stagiaire POH-S 
 

46 69,7 
% 

 Ik ervaar problemen, namelijk 
 

5 7,6 
% 

 

Per beroepsgroep werden ook open vragen gesteld zodat men verbeterpunten kon 
benoemen en problemen te beschrijven die niet al voorbeeld zijn genoemd binnen de 
vragenlijst. 
 

Doktersassistenten  

50% van de stagebegeleiders van doktersassistenten ervaren problemen bij het 

begeleiden van doktersassistenten. De meest genoemde problemen zijn: 

 Werkinstelling/motivatie stagiaires niet optimaal (8x) 

 Kost veel tijd/verhoging werkdruk (4x) 

 Kwaliteit & begeleiding opleiding onvoldoende (4x) 

 

Verbetersuggesties: 

 Betere begeleiding van en communicatie met opleidingsplek vanuit de 

opleiding (wat wordt van de stagiair en praktijkplek 

verwacht/opleidingseisen/cursus voor stagebegeleiders) (7x) 

 Betere stagevoorbereiding/basiskennis vooraf door de opleiding (o.a. 

medische basiskennis/wat doet een doktersassistente) (6x) 

 Betere vergoeding en 1 loket voor aanvragen vergoeding i.p.v. 3 (4x) 

 

PVK 

De afkorting PVK (praktijkverpleegkundige) is niet voor iedereen bekend. Van de 6 

respondenten die een PVK begeleiden, ervaren 3 respondenten problemen. Er wordt 

met name aangegeven dat de kennis bij aanvang zeer beperkt is en dat het contact 

met stagebegeleiders vanuit de opleiding minimaal is.  

 

Verbetersuggesties: 

 Kennis over het zorgprogramma/KIS centraal door de zorggroep laten 

verzorgen. 

 Mogelijk is een kortere stage maar met meer uren p/wk minder belastend voor 

de praktijk.  

 

POH-S 

25% van de stagebegeleiders ervaart problemen bij het begeleiden van POH-S. Ook 

hier wordt met name aangegeven dat de kennis bij aanvang over de 

zorgprogramma’s en het KIS zeer beperkt is. De opleiding sluit niet aan bij de 

praktijk.  
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Verbetersuggesties:   

 Kennis over het zorgprogramma en het KIS zou centraal door de zorggroep 

gegeven kunnen worden, inclusief afgeronde Langerhans cursus en Caspir 

Cursus voor aanvang stage 

 Mogelijk is een kortere stage met meer uren p/wk minder belastend voor de 

praktijk.  

 Standaard procedure voor begeleiden stagiaires. 

 Directer contact met opleiding en betrokken begeleider vanuit school. 

 

 POH-GGZ 

30 % van de begeleiders ervaart problemen met het begeleiden van POH-GGZ. 

Hierbij wordt aangegeven dat de begeleider zelf niet bekwaam genoeg is en het 

moeilijk is om een POH-GGZ te begeleiden omdat zij zelfstandig spreekuur moeten 

draaien.  

 

Verbeterpunten: 

 Bijeenkomst voor stagebegeleiders in de regio. 

 Standaard procedure voor begeleiden stagiaires. 

 Meer tijd voor POH-GGZ om spreekuur samen te kunnen doen.  

  
16. Geef uw mening over de volgende stellingen: 

  Oneens 
 

 

Beetje 
mee 
oneens 

 

 Neutraal 
 

 

Beetje 
mee 
eens 

 

 

Helemaal 
eens 

 

Ik krijg regelmatig 
aanvragen om een 
stagiaire te begeleiden 

8 (12,1 %) 4 (6,1 %) 5 (7,6 %) 22 
(33,3 %) 

27 (40,9 %) 

Ik moet regelmatig 'nee' 
verkopen voor een 
opleidingsplaats. 

10 
(15,2 %) 

3 (4,5 %) 8 (12,1 %) 20 
(30,3 %) 

25 (37,9 %) 

Stagiaires moeten 
teveel uren per week 
stagelopen 

27 
(40,9 %) 

10 (15,2 %) 25 
(37,9 %) 

2 (3,0 %) 2 (3,0 %) 

Stagiaires moeten te 
weinig uren per week 
stagelopen 

16 
(24,2 %) 

7 (10,6 %) 30 
(45,5 %) 

7 (10,6 %) 6 (9,1 %) 

Het zou zinvol zijn om 
meer uren stage te 
lopen over een kortere 
periode 

8 (12,1 %) 8 (12,1 %) 23 
(34,8 %) 

19 
(28,8 %) 

8 (12,1 %) 

Het zou zinvol zijn om 
minder uren stage te 
lopen over een langere 
periode 

23 
(34,8 %) 

15 (22,7 %) 24 
(36,4 %) 

3 (4,5 %) 1 (1,5 %) 
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Ik voel mij voldoende 
bekwaam om een 
stagiaire te begeleiden. 

2 (3,0 %) 1 (1,5 %) 3 (4,5 %) 15 
(22,7 %) 

45 (68,2 %) 

 

De uitkomsten bevestigen onze vermoedens. Er komen regelmatig aanvragen binnen 

en er moet regelmatig ‘nee’ worden gezegd. Men geeft aan dat de stagiaires meer 

uren per week stage moeten lopen. De stage zou in een kortere periode plaats 

moeten vinden met meer uren per week. Het overgrote deel van de respondenten 

vindt zichzelf bekwaam genoeg om een stagiaire te begeleiden.  

 
17. Welke onderdelen zouden wat u betreft regionaal gefaciliteerd moeten 
worden? 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 

Vacaturebank (stageplekken en 
aanbod stagiaires) 

 

44 67,7 % 

 

Regionaal inwerkprogramma 
(HIS/Ketenzorg etc.) 

 

31 47,7 % 

 

Intervisie voor 
stagebegeleiders 

 

35 53,8 % 

 

Deel van de stagebegeleiding (Bijvoorbeeld: een 
triagist/begeleiding naast de stagiaire zetten bij het 
doen van triage aan de telefoon.) 

 

13 20 % 

 

Regionale 
samenwerkingsafspraken met 
hogescholen 

 

27 41,5 % 

 

Iets anders, 
namelijk 

 

11 16,9 % 

  
Op de vraag ‘iets anders’ werden antwoorden gegeven die aansluiten bij de 
genoemde voorbeelden zoals beschreven in bovenstaande vraag 
 
18. Welke voor- of nadelen zijn nog niet benoemd en zou u willen delen?  

Deze vraag werd 19x beantwoord 

of uitbreiding    Een voordeel van opleiden van doktersassistentes, en POH’s is dat je bij vertrek  
van vaste krachten minder moeite hebt om vervanging te vinden. 

 

   Ontbreekt vaak aan tijd, zeker als je maar 20 min. per patient hebt en je eigen werk en 
administratie ZONDER stagiaire niet eens af krijgt. Dan is begeleiding een te grote opgave,  
wil je het goed doen. 

 

   Er komt tzt een hbo opleiding pvk . Dat wordt een "andere" functie alsde poh-s. En ik weet niet 
zeker of ik die groep zou willen begeleiden 

 

   Kwaliteit van de stagebegeleider  
soms gebrek aan standarisering van opleidingsinhoud ( bij poh ggz) 

 Wij doen tegenwoordig sollicitatiegesprekken met stagiaires; dat bevalt goed, aan beide kanten. 
Niet zomaar klakkeloos een stagiaire ergens plaatsen. Als het niet klikt, wordt het een lastige 
periode. En we bepalen zelf wanneer we stagiaires plaatsen 
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Conclusies  

De enquête geeft de beide zorggroepen meer inzicht in de knelpunten die er zijn 

rondom het opleiden van doktersassistenten, POH-S, POH-GGZ en 

Praktijkverpleegkundigen.  

 

Het is duidelijk geworden dat de grootste groep van de respondenten vindt dat er 

meer dan 2 jaar werkervaring nodig is om als stagebegeleider te functioneren. Dit 

betekent dat we moeten inzetten op de groep assistenten en POH’s met meer 

werkervaring en of we de groep met minder ervaringen duidelijke handvatten moeten 

bieden.  

 

Vanuit de zorggroep/regio organisaties in samenwerking met de 

beroepsopleidingen 

 

 Wat betreft doktersassistenten en POH-S (grootste groepen die opgeleid 

worden) Een gesprek over de verwachtingen omtrent de basiskennis bij 

aanvang van de stage per beroepsgroep (wat zijn ónze eisen) 

 Minimale eisen aan stagebegeleiding (wat hebben wij nodig voor succesvolle 

stages) bespreken met de opleidingen 

 Overleg over timing stage (wanneer voldoende kennis), duur stage en aantal 

uren.  

 Voor de POH-GGZ en de praktijkverpleegkundige is bovenstaande 

ingewikkelder omdat er minder ervaring is met deze groep stagiaires. Wat 

betreft de POH-GGZ is nader overleg met de zorgprogramma coördinator en 

de kaderhuisarts GGZ noodzakelijk.  

Vanuit de regio-organisatie zouden een aantal ondersteunende functies 

overwogen kunnen worden: 

 Vacaturebank / matchmaking regional (Onderzoeken of dit gezamelijk met 

GHO- GO en HE kan?  

 Eventueel: Om het kaf van het koren te kunnen scheiden is het noodzakelijk 

dat er een screening komt op de stagiaires. Als iedere praktijk dit zelf moet 

doen dan kost dit onevenredig veel tijd. Uiteraard zou de praktijk zelf een 

sollicitatiegesprek moeten voeren, maar de eerste screening zou regionaal 

belegd kunnen worden.  

 Vaststellen van een standaard handreiking voor aannemen van stagiaires: 

waar moet je aan denken, waar kun je subsidie aanvragen etc.  Ga je dit 

facciliteren? Hoe?  

 Aanbieden van 2x per  jaarlijkse instroomcursus voor stagiaires POH-S en 

PVK wat betreft zorgprogramma in de regio en gebruik van KIS. Voor 

zijinstromers losse aanvraag door praktijken 

 Intervisie voor stagebegeleiders  
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 Gezien het personeelstekort in onze beide regio’s en het feit dat de werkdruk 

bij de praktijken al (te) groot is, zouden we kunnen overwegen om een 

maatwerkafspraak te maken met Zilveren Kruis waarin naast tijd voor 

bovenstaande ondersteuning ook flexibele tijd beschikbaar kan worden 

gesteld aan de praktijken om de komende 2 -5 jaar structureel (extra) 

doktersassistenten en POH-S te kunnen opleiden. Hiervoor zou een business 

case opgesteld moeten worden door de (toekomstige regio-organisatie.  

 Buiten scope van de regio-organisatie: gebrek aan ruimte in de praktijk 

bijvoorbeeld het realiseren van een stagebus/mobiele spreekkamer. 

 

Tot slot: De respondenten geven aan dat er noodzaak wordt gezien om stagiaires 
op te leiden. Men is blij dat het onderzoek plaatsvind en actie wordt ondernomen. 
Daarmee ons dringende advies om bovenstaande punten op te pakken.  

 


