Het competentieprofiel van de opleider
en leden van de opleidingsgroep
2. Opleiden op de werkplek

Opleider

Opleider

1.1	Draagt het belang van opleiden
uit

 upervisie geven aan individuele
S
aios in de patiëntenzorg

1.2	Past de didactische principes van
het leren van volwassenen toe in
werkplekleren en formeel onderwijs
1.3	Past de principes van constructief
feedback geven toe
1.4	Geeft weloverwogen beoordelingen aan aios
1.5	Past de instrumenten voor het
opleiden van aios correct toe
1.6	Reflecteert systematisch op eigen
manier van begeleiden/opleiden
1.7	Leert vaardigheden systematisch
aan

De competenties van de
opleider gelden deels
ook voor de leden van de
opleidingsgroep.

Leden van de opleidingsgroep

Leden van de opleidingsgroep

1. Toepassen van basis	principes van opleiden van
aios

2.1	Benut de voorkomende werkzaamheden in de patiëntenzorg
voor het opleiden en stemt de
taken van de aios en de
begeleiding van de aios af op
diens niveau van bekwaamheid
en zelfstandigheid
2.2	Expliciteert het eigen optreden
als rolmodel en zet dit optreden
in om op te leiden
2.3	Geeft de aios constructief feedback op diens taakvervulling
Supervisie geven aan individuele
aios in de patiëntenzorg
2.4	Zorgt voor een adequate
organisatie van het opleiden op
de werkplek
2.5	Zorgt voor een adequate
organisatie van formele
onderwijsmomenten
2.6	Herkent leerzame momenten in
de praktijk en draagt er zorg voor
dat deze door de opleidingsgroep
voor het opleiden van de aios
worden benut

3. S
 timuleren, toetsen en
bewaken voortgang

4. S
 amenwerken,
organiseren en bevorderen
opleidingskwaliteit

Bevorderen en evalueren van
groei en ontwikkeling van de
individuele aios
3.1	Geeft de individuele aios constructief feedback op diens
functioneren en voortgang in een
langere periode van de opleiding
3.2	Levert mondeling en schriftelijk
op zorgvuldige wijze een
relevante bijdrage aan de onderbouwing van de beoordelingen
van de individuele aios door de
opleider

Toetsen
en stimuleren van de
voortgang van de individuele aios
in de opleiding als geheel
3.3	Begeleidt de aios bij het formuleren van leerdoelen en van plannen om deze te realiseren
3.4	Bespreekt (mede) op basis van
input van supervisoren en portfolio met de aios regelmatig en
constructief diens functioneren
en voortgang
3.5	Zorgt voor adequate verslaglegging over het functioneren, de
voortgang en de geschiktheid
van de aios
3.6	Herkent achterblijvende
voortgang in professionele
ontwikkeling van de aios en gebruikt de beschikbare middelen
om hierin te interveniëren
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Samenwerken binnen de
opleidingsgroep
4.1	Werkt effectief samen in de
opleidingsgroep ten behoeve
van een veilig en stimulerend
opleidingsklimaat
4.2	Draagt actief bij aan de kwaliteit
van de opleiding

Organiseren en bevorderen van
de kwaliteit van de opleiding als
geheel
4.3	Zorgt voor een adequate organisatie van de opleiding als geheel
4.4	Draagt zorg voor de correcte
toepassing van relevante
regelgeving m.b.t. opleiden en in
dienst hebben van aios
4.5	Bevordert als leider van de opleidingsgroep het opleidingsklimaat
4.6	Draagt zorg voor het systematisch monitoren en verbeteren
van de kwaliteit van de opleiding
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