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Waarom de roep om modernisering? Omdat het meester-gezelprincipe en de beslotenheid 

van die relatie op gespannen voet staan met de (onderwijskundige) eisen die aan het leren 

van een beroep worden gesteld. Tevens vraagt de context waarbinnen de toekomstige 

medici gaan functioneren om specifieke competenties en vaardigheden. Patiënten zijn 

mondiger geworden, multi-morbiditeit vraagt om interdisciplinaire aanpak, de zorg wordt 

steeds vaker over de grenzen van de zorginstelling heen aangeboden. Ook ontwikkelingen 

in de richting van meer marktwerking, een grotere nadruk op logistiek en operationele 

excellentie naast meer flexibele werktijden zijn van invloed op de wijze waarop medici 

hun beroep uitoefenen.
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Al vele jaren wordt gesproken en geschreven over moder-
nisering van de medische (vervolg)opleidingen. De feitelijke  
veranderingen blijven daarbij achter. Dat heeft te maken met  
één van de karakteristieken van het medisch handelen. 
De gezondheid van een mens is zo kostbaar, het belang 
van het leven zo sterk, dat de opleiding tot medisch hande-
len een zekere interne gerichtheid heeft. Artsen ervaren 
een grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn  
van die ene persoon (patiënt, student) die aan hen is toe- 
vertrouwd. En dat heeft veel sterke punten. In de besloten- 
heid van een meester-gezel verhouding worden nieuwkomers 
geïnformeerd, ondersteund en nauwlettend gevolgd. 

Waarom dan toch de roep om modernisering? Omdat het 
systeem de leerling onvoldoende leert om in een complexe 
omgeving samen te werken, omdat de arts van straks mo-
menteel te weinig leert over het belang van effectieve com-
municatie met collega’s en patiënten. Kortom, omdat het 
meester-gezelprincipe sec, zonder aanvulling en onderwijs-
kundige inbedding, niet meer past in de context waarin de  
toekomstige medici gaan functioneren, gekenmerkt door  
mondige patiënten, multimorbiditeit die vraagt om interdisci-
plinaire aanpak, waarin marktwerking, deeltijdwerk en gezond-
heid steeds invloedrijker zullen zijn. Alleen aan het lichaam 
kunnen werken is dan domweg  niet genoeg. 

Het opleidingssysteem blijkt niettemin redelijk immuun te zijn 
voor veranderingen, juist vanwege de krachtige en persoonlijke  
verhoudingen tussen opleider en opgeleiden, en tussen opge-
leiden en opleidingsinstituten. Het is een paradoxale situatie 
waarin de sterke, persoonlijk gevoelde verantwoordelijkheid 
van individuele opleiders vertragend zou kunnen werken voor 
een door de maatschappij gewenste verandering. Daarnaast  
is in het huidige systeem leren direct gekoppeld aan de  
bedrijfsvoering in de kliniek en daarmee heeft opleiden dus ook 
een bedrijfseconomisch belang. Geen wonder dat het traject 
van modernisering er een is van twee stappen voorwaarts, één 
terug en weer struikelend verder gaan. 

Dit traject, Vaart in de Innovatie van de medische Vervolg Oplei-
dingen (kortweg In VIVO), waaraan vier jaar is gewerkt, is meer 
dan een stap voorwaarts. Het is een doorbraak in een lastige 
en taaie materie. Op een speelse manier is gewerkt langs twee 
lijnen: het introduceren van instrumenten die kunnen bijdragen 
aan verdieping van het leerproces en aan reflectie en transpa-
rantie. Tegelijkertijd is er gewerkt aan een “community of prac-
tice”, betrokkenen die intensief samenwerken en oplossingen 
zoeken voor problemen die in het veranderingsproces ontstaan. 
Vanuit de actieve en innovatieve regionale kernteams ontstond 
bijvoorbeeld een onderwijskundigennetwerk. Innovatie is door-
gaans geen zaak van een masterplan dat wordt uitgerold. In de 

Voorwoord
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betrokken teams van klinische opleiders, onderwijskundigen, 
onderzoekers en veranderaars is gekozen voor een open werk-
wijze, waarin voldoende ruimte was voor verschil en voor pro-
ductieve spanning. Zie daarvoor het boeiende laatste hoofdstuk.
De instrumenten zijn uitgeprobeerd en bediscussieerd. Uitgaan-
de van de CanMEDs-domeinen en de daarvan afgeleide  
eindtermen worden opleidingen inzichtelijk en door de instru-
menten toetsbaar, zowel op het niveau van de op te leiden  
personen, als ook de opleiders en de opleidingsinstituten. Dat  
is winst. Het meester-gezel principe wat de specialisten- 
opleidingen kenmerkt is daarmee aangevuld en ingebed in een 
structuur die de opleiding van de arts van straks beter past. 
Tegelijkertijd roept de rapportage ook vragen op: wat is nou pre-
cies de definitie van succes aangaande modernisering?  Wat 
levert het op in termen van kennis, actueel gedrag, zorghan-
delingen en gepercipieerde kwaliteit van zorg? Waar ligt het 
optimum in de scheiding van opleiding en productie? Hoe  
borgen we toetsing van bekwaamheid op een betrouwbare  
wijze, zodat het opmerkelijke verschijnsel dat elke opleider  
zelf ook weer opnieuw wil testen, kan worden verlaten?

En, er is natuurlijk de vraag: is er voldoende zekerheid dat de 
opleidingen en de opleidingsinstituten nu uit eigen kracht deze 
benadering – waarin de AIOS centraal staan – doorzetten? 
Een vervolgtraject – zowel in termen van opschaling als in ter-
men van verdieping – is absoluut noodzakelijk. We zijn pas 
aan het begin van een complex en boeiend traject.  Dit project 
is niet alleen een stap voorwaarts, het is een “stepping stone” 
voor iedereen die de opleiding tot medisch specialist aan het 
hart gaat en daar de komende jaren concrete vooruitgang  
wil boeken. 

Het CBOG is er trots op dat hij het project in de afgelopen 
jaren heeft mogen ‘huizen’. De uitkomsten en de samenwer-
king hebben inmiddels geleid tot een verkenning van nieuwe 
projecten die direct aansluiten bij de uitkomsten van In VIVO.  
Komende maanden zullen die nader worden geconcretiseerd, 
opdat die gewenste modernisering – met behoud van het 
goede – wederom een stap verder wordt gebracht.

Margo Brouns,   Fedde Scheele, 
voorzitter CBOG   voorzitter In VIVO
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In dit eindrapport doen we verslag van de brede ontwikkelingen rondom de modernisering 

van de medische vervolgopleidingen. In VIVO, het implementatieproject van de herschreven 

opleidingsplannen van de Obstetrie &Gynaecologie (HOOG) en Kindergeneeskunde 

(GOED) is de centrale casus. Een belangrijke doelstelling van In VIVO was om ervaring 

op te doen met het nieuwe opleiden en daaruit lessen te trekken voor de andere medische 

vervolgopleidingen.
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Voor u ligt het eindrapport van een evaluatieonderzoek naar 
de modernisering van de medische vervolgopleidingen in  
Nederland. In het rapport wordt in het bijzonder aandacht  
besteed aan het In VIVO project. In VIVO, dat staat voor Vaart 
in de Innovatie van de medische Vervolg Opleidingen, is in 
2006 primair opgezet voor de implementatie van de nieuwe 
opleidingsplannen van de Obstetrie & Gynaecologie (HOOG) 
en de Kindergeneeskunde (GOED). Daarnaast was een  
belangrijk doel van In VIVO om ervaring op te doen met het 
nieuwe opleiden en daaruit lessen te trekken voor de andere 
medische vervolgopleidingen. Het project is financieel gesteund 
door VWS en uitgevoerd onder auspiciën van het CBOG.  
De procesevaluatie van het In VIVO project is uitgevoerd door 
het iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In dit eindrapport doen we verslag van de brede ontwikkelingen 
rond de modernisering van de medische vervolgopleidingen 
waarbij we de opzet en de uitvoering van het In VIVO project als 
casus gebruiken. Het rapport is bestemd voor alle betrokkenen 
bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen: 
vertegenwoordigers van artsenorganisaties, bestuurders van 
ziekenhuizen, beleidsmakers, en opleiders, stafleden, AIOS 
en onderwijskundigen. Het is het resultaat van een evaluatie-
onderzoek waarbij we de modernisering hebben onderzocht 

op de plaatsen waar die werd vormgegeven: de bijeenkom-
sten van het landelijk projectteam en de regionale kernteams,  
landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor opleiders en 
AIOS, bijeenkomsten van onderwijskundigen, nationale en  
internationale conferenties, bij de overheid, bij de koepel- 
organisaties van artsen en ziekenhuizen, en in de oplei-
dingspraktijk. De observaties en interviews die we op al deze  
verschillende plaatsen hebben uitgevoerd vormen de basis 
van dit rapport.

In le id ing
H.1 Vaart achter Innovatie Medische Vervolgopleidingen
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In 2003 nam het Centraal College Medisch Specialismen 
(CCMS) het initiatief om de medische vervolgopleidingen te 
moderniseren. De noodzaak hiervoor werd ingegeven door 
verschillende maatschappelijke en zorginhoudelijke verande-
ringen, zoals veranderende verwachtingen van patiënten, de 
vraag naar meer transparantie in de gezondheidszorg en een 
toenemende verschuiving naar teamgerichte zorgverlening 
(Meyboom-de Jong et al. 2002). Bij de modernisering van de 
medische vervolgopleidingen stonden centraal voor het CCMS 
het formuleren van eindtermen voor de vervolgopleidingen en 
het introduceren van passende en valide onderwijsinstrumenten. 
De eindtermen werden geformuleerd in termen van competen-
ties. Hiervoor werd het in Canada ontworpen CanMEDS model 
overgenomen dat de zeven rollen beschrijft die een moderne 
arts moet kunnen vervullen (Frank 2005). In Nederland zijn deze 
rollen geformuleerd als de volgende zeven competentiegebieden: 
medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en 
wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en pro-
fessionaliteit. De combinatie van expliciete eindtermen en 
toetsing op competenties die niet alleen medisch inhoudelijk 
maar ook algemeen van aard zijn, zou zowel de transparantie 
van de opleiding verbeteren als aankomend specialisten beter 
voorbereiden op de nieuwe eisen die aan de zorgverlening 
worden gesteld. Een meer gestructureerde en expliciete manier 

van opleiden, zo was de gedachte, zou bovendien tegemoet 
komen aan de roep om meer transparantie en verantwoording. 
Met andere woorden, de verbetering van de kwaliteit van zorg 
in opleidingssituaties werd door het CCMS verbonden aan de 
verbetering van de scholing van AIOS in algemene, niet speci-
fiek klinische competenties als communicatie, samenwerking 
en professionaliteit.

De nieuwe regels van het CCMS werden in 2004 vastgelegd 
in een zogeheten Kaderbesluit, dat de afgelopen jaren een 
aantal keren is herzien. De uitvoering en uitwerking van het 
Kaderbesluit van het CCMS was de verantwoordelijkheid van 
de wetenschappelijke verenigingen van de verschillende me-
disch specialismen. In opdracht van het CCMS herschreven zij 
tussen 2005 en 2009 hun opleidingsplannen. Enerzijds ging 
het daarbij om het invullen van de zeven competentiegebieden 
voor het betreffende specialisme, anderzijds om de toepassing  
van nieuwe opleidings- en toetsinstrumenten bedoeld voor het 
verbeteren en beoordelen van de competenties van artsen  
in opleiding. 

Het Kaderbesluit uit 2004 vormde de directe aanleiding voor 
het In VIVO project (VWS 2004). Zoals vastgelegd in het 
projectplan beoogde In VIVO de implementatie van de her-

Enkelvoud 
en meervoud
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schreven opleidingsplannen HOOG en GOED te faciliteren en 
tevens voorbeelden en ervaringen op te leveren voor de imple-
mentatie van opleidingsplannen van de andere specialismen. 
Dat juist de gynaecologen en kinderartsen het initiatief namen 
voor een implementatieproject kwam voort uit het feit dat zij 
als eersten hun opleidingsplan volgens de nieuwe regelgeving 
hadden herschreven. Samenwerking in één project leverde 
bovendien een proeftuin op met zowel een snijdend als een 
beschouwend specialisme. 

In interviews met de verschillende betrokkenen bij In VIVO  
werden naast de herziening van het Kaderbesluit echter ook  
andere overwegingen gegeven om te beginnen met de invoering 
van de vernieuwde opleidingsplannen. De meest genoemde 
redenen waren de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van 
de vervolgopleidingen. Voor de opleiders die betrokken waren 
bij de ontwikkeling van het In VIVO project was de kwaliteit en 
de veiligheid van de zorg verleend door AIOS een belangrijk 
thema. Voor hen was de centrale vraag hoe in een steeds com-
plexer wordende zorgomgeving de kwaliteit van zorg in oplei-
dingssituaties kon worden gegarandeerd (Wallenburg et al. 
2010). Het antwoord werd gevonden in een andere opzet van 
de opleiding met expliciete aandacht voor gestructureerd leren 
en toetsing. Een dergelijke inbedding van de opleiding zou bij-
dragen aan de kwaliteit van de zorg in leersituaties zonder dat 
dit ten koste zou gaan van het praktijkleren (Ten Cate 2007). 
Alle betrokkenen waren het er namelijk over eens dat prak- 
tijkleren een grote waarde is binnen de medische vervolgoplei-
dingen. Artsen leren het vak in belangrijke mate door te werken 
in de dagelijkse zorgpraktijk. Een AIOS moet echter wel kunnen 
laten zien dat hij of zij bekwaam is om een risicovolle handeling 

bij een patiënt uit te voeren. Daarbij ging het dus niet alleen om 
medische competenties maar ook om algemene competenties 
zoals effectief communiceren en het goed organiseren van de 
zorgverlening.

“Waarom ik me voor de herziening van de opleiding ben gaan 
inzetten was om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
zorg. In mijn loopbaan als kinderarts was ik bezig met inno-
vatieve projecten voor patiëntgerichte zorg. Totdat ik steeds 
meer ging merken dat vragen over de kwaliteit van zorg dicht 
lagen bij vragen over de kwaliteit van de opleiding. AIOS staan 
vooraan in de zorg. Ze staan op de spoedeisende hulp en bij 
bevallingen. Om de zorg te verbeteren moeten we anders 
opleiden. Dat is voor mij eigenlijk de eye-opener geweest. Dat 
is ook de basis geweest voor het nieuwe opleiden. Hoe ga je 
vaststellen of een dokter er aan toe is om bepaalde zorg te 
leveren. Dat was voor mij de drijfveer”. 

Voor de overheid stond bij de modernisering van de vervolg-
opleiding een ander probleem centraal, namelijk de toenemende 
vraag naar zorg en een dreigend tekort aan artsen. Dit pro-
bleem was een belangrijke reden voor het ministerie van VWS 
om het In VIVO project te steunen. Gevreesd werd dat een  
tekort aan artsen zou leiden tot langere wachttijden en daarmee 
de toegankelijkheid van de zorg zou raken. Daarnaast zou 
het tekort kunnen leiden tot hogere tarieven en daarmee een  
risico vormen voor de betaalbaarheid van de zorg. Het rapport  
‘De zorg voor morgen’, opgesteld door de commissie Legrand 
in opdracht van de Minister van VWS (Legrand 2003), plaatste 
de medische vervolgopleiding binnen dit perspectief. De com-
missie pleitte in haar rapport voor een snellere doorstroming 
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van de basisopleiding naar de vervolgopleiding en het  
vergroten van de samenhang in het opleidingenstelsel.  
Taakherschikking vormde daarbij een belangrijk doel. Met  
een andere opzet van de medische vervolgopleidingen  
konden deze beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd.

Gedurende het In VIVO project hebben verschillende veran-
deringen in de beleidscontext invloed gehad op het project.  
Voorbeelden zijn de instelling van het opleidingsfonds, verande- 
ringen in de organisatie van de zorg zoals teamgerichte  
zorg en ketenzorg, initiatieven rondom patiëntveiligheid en de 
ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de opleiding. Ook 
de uitvoering van het Europese werktijdenbesluit voor AIOS, 
en vooral het toezicht daarop, was een factor van belang. 

Dit korte overzicht maakt duidelijk dat er uiteenlopende  
belangen en doelstellingen aan de modernisering van de  
medische vervolgopleidingen ten grondslag liggen. De directe 
aanleiding voor het In VIVO project was de herziening van het 
CCMS Kaderbesluit. Dit besluit bood een helder kader voor 
zowel de doelstelling als de aanpak van de modernisering van 
de vervolgopleidingen. De diverse betrokkenen hadden ech-
ter ieder hun eigen redenen om aan de modernisering mee 
te werken. De opleidingen dienden beter aan te sluiten op  
de verwachtingen van patiënten, transparant te zijn en doel-
matiger te worden ingericht. De context voor het In VIVO 
project werd dus gevormd door uiteenlopende vragen die 
de toekomstbestendigheid van het bestaande medisch 
opleidingenstelsel ter discussie stelden. Waar aan de ene 
kant is geprobeerd in te spelen op veranderende eisen van 
buitenaf, moesten tegelijkertijd de onmisbare elementen uit het  

bestaande praktijkleren worden behouden. Waar het CCMS 
de modernisering van de vervolgopleidingen vooral inzette 
als een inhoudelijke verandering van het curriculum, heb-
ben contextuele ontwikkelingen de plannen ook in een ander  
perspectief geplaatst. Dit perspectief kunnen we samenvatten 
met de termen doelmatigheid, toezicht op opleidingskwaliteit en 
verantwoording aan derden. De doelen van het In VIVO project 
kunnen daarom meer omvattend worden geïnterpreteerd  
dan uit het Kaderbesluit van het CCMS kan worden afgeleid. 
De oorspronkelijke doelstellingen van In VIVO zijn dan ook in 
de loop van het project nader geconcretiseerd en afgestemd 
op nieuwe beleidsontwikkelingen. 

In VIVO heeft de afgelopen jaren als proeftuin gefunctioneerd 
om deze (veranderende) doelstellingen vorm te geven en om 
te gaan met potentiële conflicten tussen de uiteenlopende 
en meer of minder expliciete doelstellingen. In VIVO heeft 
daarmee mede vorm gegeven aan de ontwikkelingen rond  
de medische vervolgopleidingen. 
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Voor het beschrijven van de resultaten van In VIVO is het van 
belang om naast de aanvankelijk geplande interventies en 
beoogde veranderingen ook de interventies en veranderingen 
te beschrijven die pas later onderdeel van de modernisering 
van de medische vervolgopleidingen zijn geworden. De meer-
voudigheid van de modernisering van de vervolgopleidingen, 
zoals omschreven in de vorige paragraaf, staat in dit rapport 
dan ook centraal. 

Effecten en neveneffecten van het In VIVO project worden  
in dit rapport geduid naar de verschillende perspectieven die 
er bestaan op de modernisering van de vervolgopleiding.  
We bouwen hierbij voort op een onderzoek dat bij aanvang  
van het project is verricht naar de verschillen en de over-
eenkomsten in de opvattingen over de modernisering van de 
medische vervolgopleidingen (Wallenburg et al. 2010). Uit dit 
onderzoek kwamen vijf te onderscheiden doelstellingen van de 
modernisering naar voren, namelijk:

1. Modernisering als een onderwijskundige verbetering van  
 het leren in praktijksituaties (door het formuleren van eind- 
 termen, geven van gestructureerde feedback, toetsing, etc.);

2. Modernisering als het vergroten van de transparantie van 
 de opleiding (met behulp van bijvoorbeeld themakaarten  
 en interne kwaliteitszorg);

3. Modernisering als de verbetering van de organisatie van  
 de opleiding door het aanscherpen van het onderscheid  
 tussen opleiding en bedrijfsvoering (met individuele leer- 
 doelen en voortgangsgesprekken);

4. Modernisering als het structureren en daarmee be- 
 houden van de klassieke opleiding (door te expliciteren  
 wat impliciet was).

5. Modernisering als het vergroten van de doelmatigheid van 
 de opleiding (door het berekenen van de kosten en verkorting  
 van de opleiding).

De opzet en de uitvoering van het In VIVO project, en dat is het 
centrale punt waar het in dit rapport om gaat, is een resultante 
van de twee processen:

De opzet
van het rapport
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Hoofdstuk 2
Implementeren

als reduceren van 
complexiteit

Hoofdstuk 4
Van 

verspreiden 
naar verbinden

Hoofdstuk 3
Modernisering in meervoud
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1. Streven naar eenvoud 
 Hiermee wordt bedoeld het reduceren van complexiteit.  
 Een belangrijke bijdrage van het In VIVO project aan het  
 proces van modernisering is de concretisering van de doel- 
 stellingen. Daarmee heeft de aanpak van de modernisering 
 handen en voeten gekregen;

2. Streven naar meervoud
 Dat wil zeggen het verbinden van de diverse doelstellingen  
 van de verschillende stakeholders aan elkaar en aan het  
 project. Een belangrijke uitdaging hierbij was om een  
 synthese te vinden tussen de diverse en soms tegen- 
 strijdige doelstellingen.

Dit rapport volgt niet de klassieke structuur van aanleiding, 
context, opzet, uitvoering en resultaten, maar bespreekt de 
twee processen van het streven naar eenvoud en het om-
gaan met complexiteit die In VIVO hebben gemaakt tot 

het project wat het geworden is (zie figuur). In hoofdstuk 
twee gaan we in op de opzet en uitvoering van het In VIVO 
project zoals dat in 2006 is gestart. Daarbij staat de eerste  
doelstelling, te weten de onderwijskundige vernieuwing van 
de medische vervolgopleiding centraal. In hoofdstuk drie 
gaan we dieper in op de diverse motieven van de verschil-
lende betrokken partijen om te werken aan de modernisering.  
Ook bespreken we de gevolgen van de veranderende zorg-  
en beleidscontext voor de vernieuwing van de medische ver-
volgopleidingen. We beschrijven de vier andere doelstellingen 
van de modernisering van de vervolgopleidingen (te weten: 
vergroten van transparantie, het scherper onderscheid maken 
tussen de opleiding en de bedrijfsvoering, het behoud van de 
klassieke opleiding en het vergroten van de doelmatigheid). 
In hoofdstuk vier zullen we vervolgens laten we zien hoe  
binnen In VIVO deze verschillende (soms tegenstrijdige)  
doelstellingen van de modernisering van de medische ver-
volgopleiding bij elkaar zijn gebracht.
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In dit hoofdstuk gaan we in op de opzet en de uitvoering van het In VIVO project. 

Daarbij richten we ons op de implementatie van het herziene CCMS Kaderbesluit. 

In de eerste paragraaf beschrijven we de inzichten uit de implementatiekunde die 

richtinggevend zijn geweest voor de opzet van In VIVO. We laten zien hoe In VIVO 

vanuit de principes van implementatiekunde is opgezet en wat de ervaringen met 

deze methodiek zijn. In de tweede paragraaf richten we ons op de onderwijskundige 

vernieuwing. Hoe is de onderwijskundige vernieuwing tot stand gekomen en welke 

bijdrage hebben de gedane interventies geleverd aan de modernisering van de 

medische vervolgopleiding? 
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De laatste jaren is er veel aandacht voor de gebrekkige im-
plementatie van innovaties in de gezondheidszorg. De directe 
aanleiding hiervoor vormde de publicatie van het Amerikaanse 
IOM rapport ‘The Quality Chasm’ in 2001 waarin de gevolgen 
werden beschreven van gebrekkige of trage implementatie van 
kennis en innovaties voor de kwaliteit van zorg (Committee  
on Quality of Health Care in America 2001). Het rapport zette 
de problematiek rondom implementatie internationaal op de 
beleidsagenda. 

Het centrale uitgangspunt van de implementatiekunde is dat 
de invoering van een innovatie niet vanzelf gaat, ook niet als de 
meerwaarde van de innovatie bewezen is. Niet alleen zijn extra 
inspanningen nodig om innovaties daadwerkelijk in de praktijk 
in te voeren en breed te verspreiden, ook zijn specifieke kennis 
en vaardigheden vereist om innovaties in de zorg te imple-
menteren. Om het gebruik van kennis en de verspreiding van 
innovaties in de zorg te verbeteren, wordt van zorgorganisaties 
en beroepsorganisaties gevraagd planmatig te werk te gaan 
bij de invoering ervan (Wensing, van Splunteren, Hulscher  & 
Grol 2000). 

Naast aandacht voor een planmatige aanpak van imple-
mentatie, is er ook meer aandacht voor innovatienetwerken. 

Professionals zijn een ‘quality collaborative’ of ‘community 
of practice’ gaan vormen waarbij zogeheten ‘kenniskringen’ 
worden gevormd waarin deelnemers ervaringen delen om van 
elkaar te leren (Wenger & Snyder 2000; Ovretveit, et al. 2002; 
Zuiderent-Jerak et al., 2009). Om van elkaar te leren hoe te 
innoveren en te veranderen ontmoeten deelnemers elkaar 
regelmatig, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken en conferenties  
en onderhouden contact via internet. Beide implementatie- 
benaderingen – de planmatige implementatie en de ontwikke-
ling van netwerken– zijn ook herkenbaar als centrale peilers 
van In VIVO. 

In VIVO is opgezet als een implementatieplan voor de gemo-
derniseerde opleiding. In het projectplan uit 2006 werden de 
volgende doelstellingen geformuleerd: (1) het opdoen van 
uitwisselbare ervaring; (2) het ontwikkelen van prototypes voor 
onderwijsmaterialen; (3) het ontwikkelen van best-practices; 
en het (4) detecteren van succes- en faalfactoren bij imple- 
mentatie (CBOG 2006). Voor de uitvoering van het plan werd 
een infrastructuur opgezet die bestond uit een coördinerend 
landelijk projectteam met daaronder regionaal uitvoerende 
kernteams. Voor iedere Opleidings- en Onderwijs Regio 
(OOR) werd een kernteam ingesteld dat zich bezighield met 
de implementatie van de nieuwe opleidingsplannen van de  

Kaders voor 
implementat ie

H.2 Implementeren in eenvoud
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gynaecologie en kindergeneeskunde in ziekenhuisinstellingen 
in hun regio. Zowel het landelijk projectteam als de kernteams 
bestonden uit tenminste twee opleiders (kindergeneeskunde 
en gynaecologie), twee AIOS (ook van beide specialismen)  
en onderwijskundigen. Het landelijk projectteam vroeg de  
kernteams een lokaal projectplan op te stellen op basis van  
het landelijke projectplan.

Het landelijk projectteam stelde zich op als projectmanager.  
De kernteams werden aangestuurd en de vooruitgang van  
de kernteams werd nauwgezet gevolgd. Bij (dreigende) achter-
stand werd door het projectteam aan de bel getrokken bij  
het betreffende kernteam. De jaarlijkse enquête, eerst alleen 
onder AIOS en later ook onder opleiders, was een belangrijk 
instrument om de implementatie te monitoren. In deze enquête 
werden respondenten ondervraagd over de implementatie 
van specifieke onderdelen van de opleidingsplannen. Ook  
de jaarlijkse resultaatbespreking, waarin de kernteams het  
projectteam informeerde over behaalde resultaten, was een 
belangrijk controlemiddel.

Daarnaast heeft het landelijk projectteam de uitwisseling van 
ervaringen gefaciliteerd door betrokkenen bij elkaar te brengen 
om van elkaar te leren. De focus lag op het delen van erva-
ringen maar ook op het gebruik maken van elkaars producten, 
zoals een elektronisch portfolio en de opzet voor cursussen 
om opleiders en AIOS om te leren gaan met de nieuwe onder-
wijskundige instrumenten en principes.

De jaarlijkse focusbijeenkomsten zijn een goed voorbeeld van 
de netwerkgerichte benadering van In VIVO. Het doel van deze 

bijeenkomsten was tweeledig. Enerzijds deelden kernteams 
hun ervaringen met de nieuwe manier van opleiden, en ander-
zijds werden experts uitgenodigd om hun kennis over te dragen 
over de werking van onderwijskundige en organisatiekundige 
vernieuwingen. In december 2007 is bijvoorbeeld een focus-
bijeenkomst georganiseerd over het leren op de werkvloer en 
het creëren van draagvlak voor de opleidingsvernieuwing bij 
opleiders en AIOS. Tijdens deze bijeenkomst werden door enkele 
leden van verschillende kernteams presentaties gegeven over 
hun ervaringen met het gebruik van toetsinstrumenten op de 
werkvloer.

Het delen van informatie gebeurde ook via de website Moder-
nisering Medische Vervolgopleidingen (MVV). Deze site was 
een belangrijke bron van informatie. De site had, naast de func-
tie van nieuwsbrief, vooral de functie van een naslagwerk: op 
de website konden naast interviews met betrokkenen ook de 
eisen van het nieuwe opleiden worden gevonden (het Kader- 
besluit, het competentiemodel, de toetsinstrumenten, etc.). In 
2008 werd de website van het internet gehaald. Na herhaal-
delijke klachten over het wegvallen van de informatiesite is 
deze opnieuw (in een andere vorm) ingesteld en onderdeel 
geworden van de website van het CBOG. Van deze website 
wordt minder intensief gebruik gemaakt dan van de oorspron-
kelijke website ‘MMV’.

Een laatste voorbeeld van de netwerkbenadering van In VIVO 
was de instelling van een regulier overleg van alle onderwijs-
kundigen uit de verschillende kernteams. De onderwijskundigen 
waren een belangrijke motor achter het In VIVO project. Zij 
kregen vaak de rol van regionale projectmanager en werden 
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belast met zowel inhoudelijke als procedurele taken rond de 
modernisering. In de regionale kernteams vormden zij niet al-
leen een bron van informatie voor inhoudelijke kennis over het
toepassen van onderwijskundige instrumenten en principes, 
maar fungeerden ze vaak ook als ‘kartrekker’; zij organiseerden 
bijeenkomsten en zetten cursussen en trainingen op. Vóór de 
modernisering van de vervolgopleiding waren onderwijskundi-
gen vooral betrokken bij de initiële opleiding (de opleiding tot 
basisarts). De vervolgopleiding, en daarmee het leren op de 
werkvloer, was nog een relatief onbekend terrein. Er bestond 
daarom een grote behoefte om kennis en ervaring te bundelen. 
De regelmatige bijeenkomsten hebben geleid tot een hecht 
netwerk van onderwijskundigen betrokken bij In VIVO.

Uit de observaties en interviews met betrokkenen bij In VIVO 
blijkt dat het landelijk projectteam en de kernteams voortdurend 
op zoek zijn geweest naar een juiste balans tussen ‘sturen’ en 
‘leren’. Enerzijds stuurde het landelijke projectteam de kern-
teams aan door het stellen van doelen en het bespreken van 
de behaalde resultaten. Anderzijds gaf het landelijk project-
team kernteams de ruimte zelf invulling te geven aan de oplei-
dingsvernieuwingen. De opzet van In VIVO kan ook worden 
begrepen als een combinatie van enerzijds een systematische 
en planmatige aanpak van de invoering van de herschreven 
opleidingsplannen, en anderzijds de ontwikkeling van een  
gemeenschap van professionals die met elkaar en van elkaar 
leren hoe de opleidingsplannen vorm kunnen krijgen in de 
opleidingspraktijk.

In VIVO heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de onder-
wijskundige vernieuwing van de medische vervolgopleidin-
gen. Het landelijke projectteam heeft in samenwerking met 
de lokale kernteams fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
toetsinstrumenten en opleidingsmethoden voor de vervolgoplei-
dingen. Daarbij werd gekozen om te beginnen met relatief een-
voudig te implementeren toetsinstrumenten. Snelle resultaten 

(zogenaamde ‘quick wins’) zou kritiek van sommige opleiders 
op de haalbaarheid van de nieuwe opleidingseisen kunnen 
wegnemen. Veel opleiders waren namelijk bevreesd voor het 
extra werk dat de invoering van de nieuwe opleidingsplannen 
met zich mee zou brengen. De veranderende zorgcontext met 
meer nadruk op het leveren van productie zou dit nog eens 
extra bemoeilijken, zo werd herhaaldelijk aangegeven. De be-

Onderwi js-  en toets instrumenten
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trokkenen bij In VIVO (‘kartrekkers’ zoals zij door leden van  
het projectteam werden aangeduid) wilden laten zien dat de 
extra tijdsbesteding meeviel en de instrumenten inpasbaar 
waren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Een voorbeeld van een direct toepasbaar instrument dat werd 
ingezet was de OSATS (Objective Structured Assessment of 
Technical Skills). De OSATS is een toetsinstrument waarmee 
de competenties van een AIOS tijdens een operatieve ingreep 
kunnen worden getoetst. Omdat een operatie in de leerfase 
nagenoeg altijd onder supervisie wordt uitgevoerd, en de me-
disch specialist en AIOS dan dus samen aan de operatietafel 
staan, hoeft geen aparte observatie te worden ingepland (zoals 
bijvoorbeeld op de polikliniek vaak wel het geval is). De ob-
servatie en beoordeling vonden al op een ‘natuurlijke manier’ 
plaats, maar dienden nu gestructureerd te worden uitgevoerd 
en vastgelegd. Met de invoering van een handzaam instrument 
(een voorbedrukt beoordelingsformulier) zou de drempel om 
een OSATS te doen laag moeten zijn, zo werd geredeneerd. 
Om de drempel nog verder te verlagen werd ervoor gezorgd 
dat de OSATS formulieren direct beschikbaar waren op de 
operatiekamers. De acties waren er dus vooral op gericht het 
uitvoeren van de OSATS zoveel mogelijk te faciliteren.

De Korte Praktijk Beoordeling (KPB) is een ander voorbeeld 
van een toetsinstrument dat werd ingevoerd. De KPB is verge-
lijkbaar met de OSATS. Tijdens een KPB beoordeelt een super-
visor met behulp van een speciaal beoordelingsformulier de 
competenties van een AIOS tijdens een patiëntencontact 
(bijvoorbeeld tijdens een poliklinisch consult) of een intercol-
legiaal contact (zoals de overdracht). Om het gebruik van de 

instrumenten te stimuleren werden in ziekenhuizen acties 
georganiseerd om de instrumenten onder de aandacht te  
brengen van de AIOS en de leden van het opleidingsteam.  
Een voorbeeld was ‘de week van de KPB’ waarin iedere AIOS 
de opdracht kreeg die week minimaal twee KPB’s of OSATS  
te laten afnemen. 

Een derde instrument dat binnen het project veel aandacht 
heeft gekregen is de multisource feedback of 360 graden feed-
back. Om dit instrument goed te kunnen inzetten was echter 
een intensief onderzoeks- en ontwikkeltraject nodig waarin 
inhoudelijke onderwijskundige en organisatorische vragen 
moesten worden beantwoord. Dit traject heeft een gevali-
deerde vragenlijst en een richtlijn voor het gebruik van de  
multisource feedback opgeleverd, evenals software voor een 
efficiënte toepassing van het instrument in de opleidings- 
praktijk. 

Om AIOS en opleiders te scholen in het gebruik van de oplei-
dingsinstrumenten en om hun educatieve vaardigheden te  
verbeteren, zijn door alle kernteams speciale trainingen  
gegeven. Voor deze trainingen werd gebruik gemaakt van  
bestaande onderwijskundige interventies die door de onder- 
wijskundigen verder zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn de 
Teach-the-Teacher cursus en een AIOS professionaliserings- 
cursus. Tijdens de AIOS professionaliseringscursus werden 
AIOS vertrouwd gemaakt met de nieuwe manier van opleiden 
en hun eigen rol daarin. De cursussen werden gegeven door 
een onderwijskundige in nauwe samenwerking met een oplei-
dend staflid of – voor de AIOS-cursus – een AIOS. 
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De jaarlijkse In VIVO enquêtes onder AIOS laten zien dat zo’n 
80% van de AIOS gynaecologie met OSATS is beoordeeld 
(zie tabel 1). Het percentages AIOS gynaecologie en kinder- 
geneeskunde dat elke maand een KPB heeft gehad is geste-
gen van 52% in 2008 naar 65% in 2010. Het percentage van  
het aantal AIOS die multisource feedback hebben gekregen 
is lager. Het varieert tussen de 33% en de 45%. Opvallend is 
dat opleiders aanzienlijk optimistischer zijn dan AIOS over het 
gebruik van de instrumenten.
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2008
78%
52%
45%

2008
Nvt
Nvt

2009
83%
54%
33%

2009
89%
80%

2010
84%
65%
33%

2010
98%
74%

AIOS
Ik ben beoordeeld met OSATS
Ik heb tenminste 1 KBP per maand gehad
Ik heb tenminste 1 keer multisource feedback per jaar

Opleiders
Een AIOS krijgt tenminste 1 KBP per maand
Een AIOS krijgt tenminste 1 keer 360 feedback per jaar

tabel 1 De mate van gebruik van toetsinstrumenten volgens AIOS en opleiders Bron: de AIOS en opleiders 
enquêtes van In VIVO.
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Naast gegevens uit de enquête zijn er ook gegevens uit  
observaties. Aan het begin en eind van het onderzoek heeft 
één van de onderzoekers gedurende enkele weken AIOS en 
medisch specialisten (in de rol van supervisor) geobserveerd 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdens dit onderzoek 
bleken de toetsinstrumenten zoals de KPB en OSATS nauwe-
lijks een rol van betekenis te spelen. Als ernaar werd gevraagd 
was het antwoord dat de instrumenten wel werden gebruikt, 
maar dat dit vooral werd gedaan op de momenten dat het 
moest, bijvoorbeeld tijdens een week van de KPB, of als het 
portfolio moest worden gecompleteerd omdat een voortgangs-
gesprek naderde:

“We hebben toen een maand van de KPB gehad. Dat was juni 
volgens mij en toen hebben we het allemaal vrij veel gedaan. 
En ik moet zeggen ik heb het sindsdien twee keer gedaan 
geloof ik, dus niet heel erg veel” . (AIOS gynaecologie, decem-
ber 2007)

Vaak werden praktische bezwaren genoemd: 
- ‘het is lastig om een goed moment te vinden’; 
- ‘er is vaak geen formulier voor handen’, of 
- ‘we zouden het doen, maar toen kwam er een spoedpatiënt
 tussen en was het moment weer voorbij’. 

Hoewel het gebruik van de toetsinstrumenten nog niet tot de 
dagelijkse routine behoort, geven zowel AIOS als opleiders 
aan dat de aandacht voor het geven van feedback tijdens 
opleidingssituaties is verbeterd; vooral het bewustzijn van het 
belang van goede feedback is toegenomen.

“Ik vind de OSATS en KPB zeker van meerwaarde. Door 
het doen van een OSATS hoor je meer over hoe je het doet;  
wat er goed gaat en wat je kunt verbeteren, en hoe”.AIOS  
gynaecologie, mei 2010)

In tabel 2 staat aangegeven hoe de AIOS en opleiders de 
feedback beoordelen, het gaat daarbij zowel om het geven van 
feedback als het ontvangen ervan.

Zoals we in deze paragraaf hebben laten zien stonden in het 
In VIVO project de implementatie en ontwikkeling van oplei-
dings- en toetsinstrumenten centraal. Deze focus kwam voort 
uit de wens de modernisering handen en voeten te geven en 
daarmee implementeerbaar te maken. De onderwijskunde bood 
niet alleen de instrumenten maar ook een duidelijk kader. 
Over het algemeen zijn opleiders en AIOS van mening dat  
de opleiding is verbeterd met de toepassing van de inzichten  
uit de onderwijskunde. 

“Nu de korte klinische beoordelingen worden uitgevoerd en het 
portfolio is ontwikkeld, zo verwoordde de voorzitter van één 
van de kernteams het,  is het project wat ons betreft afgerond. 
Natuurlijk blijven we alert op het gebruik van de instrumenten, 
en zullen aanpassingen nodig blijven, maar de modernisering 
is afgerond”. (Opleider gynaecologie, juni 2009).
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Naast concrete aanknopingspunten om de modernisering van 
de vervolgopleiding vorm te geven leverden onderwijskundige 
inzichten ook een bijdrage aan de wetenschappelijke funde-
ring van de vernieuwing. De opleidings- en toetsinstrumenten 
die zijn geïntroduceerd stonden reeds beschreven in de inter-
nationale literatuur. De wetenschappelijke onderbouwing van 
deze instrumenten sloot goed aan op een medische praktijk die 

steeds meer ‘evidence based’ wordt vormgegeven en waarin 
behoefte bestaat aan eenvoudig toepasbare en flexibele in-
strumenten die de reflexiviteit van het klinisch werk vergroten. 
Bij de introductie van de toetsinstrumenten zijn dan ook twee 
wegen behandeld. Aan het begin van het project heeft het lan-
delijk projectteam voor alle in te voeren opleidingsinstrumenten 
een Richtlijn versie 0 opgesteld waarmee opleiders en AIOS direct 

De opleidingsr icht l i jnen
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2008
72%
 
64%
58%
75%

2008
nvt
nvt

2009
71%
 
68%
64%
78%

2009
80%
 
89%
85%
88%

2010
73%

69%
64%
77%

2010
80%

90%
81%
80%

AIOS over opleiders
Opleiders geven goede feedback 
Opleiders gaan goed om met:
- KPB
- POP
- Voortgangsgesprek

Opleiders over opleiders
Ik geef goede feedback 
Opleiders gaan goed om met:
- KPB
- POP
- Voortgangsgesprek

tabel 2 De kwaliteit van de feedback Bron: gegevens zijn afkomstig uit de jaarlijkse In VIVO enquête.
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aan de slag konden. De conceptrichtlijnen zijn vervolgens door 
samenwerkende kernteams verder uitgewerkt op basis van 
wetenschappelijke literatuur en praktische toepasbaarheid. 
Het idee was dat door kernteams samen te laten werken aan 
een opleidingsrichtlijn de onderlinge uitwisseling verder zou 
worden gestimuleerd en bevorderd. 

Het valideren van de instrumenten speelde een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de richtlijnen. De opleidingsricht-
lijnen geven een overzicht van het onderzoek en de bewezen 
waarde van de toetsinstrumenten in de praktijk. Een concept 
opleidingsrichtlijn werd na afronding eerst voorgelegd aan 
het landelijk projectteam en door hen van feedback voorzien. 
Na eventuele aanpassing werden de richtlijnen doorgestuurd 
naar een speciaal hiervoor ingestelde reviewcommissie van 
de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) 
voor ‘peer review’. Deze commissie beoordeelde de inge- 
diende richtlijnen en voorzag ze na goedkeuring van een  
‘kwaliteitsstempel’.
 
In mei 2010 zijn de eerste twee opleidingsrichtlijnen (over multi-
source feedback en de bekwaamverklaring) gepubliceerd als 
supplement bij het Tijdschrift Medisch Onderwijs (TMO) van de 
NVMO. De verspreiding van de opleidingsrichtlijnen via TMO 
heeft ervoor gezorgd dat de opleidingsrichtlijnen ook bij de an-
dere medisch specialisten dan gynaecologen en kinderartsen 
onder de aandacht zijn gebracht. Dit heeft bijgedragen aan  
de doelstelling In VIVO ‘overdraagbaar’ te maken en aan het 
zichtbaar maken van evidence, waarmee het draagvlak voor 
implementatie van het nieuwe opleiden werd vergroot. Hiermee 
is overigens niet gezegd dat de richtlijnen toegepast worden. 

Op papier dragen de richtlijnen vooral informatie over. Voor het 
bevorderen van het gebruik van de richtlijnen als richtsnoer is 
meer nodig. 

Binnen het projectteam is veel discussie geweest over het 
niveau waaraan de richtlijnen moesten voldoen. De eerste 
goedgekeurde opleidingsrichtlijn, voor multisource feedback, 
had een stevige wetenschappelijke basis. De hoge kwaliteit 
van de onderbouwing en beschrijving van de richtlijn werd toe-
geschreven aan de onderzoeksformatie die in de betreffende 
OOR aanwezig was. Veel vertegenwoordigers van andere 
kernteams hadden er moeite mee om deze eerste richtlijn als 
“de norm” te beschouwen. Daarbij speelden twee problemen 
een rol. In de eerste plaats vonden ze het niet nodig een oplei-
dingsrichtlijn zo uitgebreid wetenschappelijk te onderbouwen. 
In de tweede plaats hadden ze moeite met de inhoud van de 
Richtlijn Multisource feedback omdat ze dachten dat uitvoering 
ervan praktisch onhaalbaar was: er zouden teveel responden-
ten moeten worden benaderd. Deze discussie heeft niet tot 
een duidelijke uitkomst geleid. De discussie staat ook niet op 
zichzelf maar wordt breder in de zorg gevoerd als het gaat om 
vragen over praktische haalbaarheid en wetenschappelijke 
fundering.
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Zoals we in dit hoofdstuk hebben laten zien heeft de beroeps-
groep de modernisering van de vervolgopleiding vooral vorm 
gegeven als een inhoudelijke vernieuwing van de opleiding. 
De invoering van onderwijskundige inzichten en instrumenten  
stond hierbij centraal. Deze instrumenten hadden tot doel  
het leren op de werkvloer te structureren door het formuleren 
van leerdoelen, het geven van feedback en het toetsen van 
competenties. De onderwijskundige focus maakte de moder-
nisering concreet en daarmee hanteerbaar. De onderwijskun-
digen hebben veel van het werk verricht dat nodig was om de 

beoogde vernieuwingen in te voeren. De impact van de oplei- 
dingsinstrumenten in de opleidingspraktijk is echter nog 
beperkt. Verder dekt de onderwijskundige vernieuwing 
slechts een deel van de doelstellingen die verbonden zijn 
aan de modernise-ring van de vervolgopleiding. De onder-
wijskundige vernieuwing zoals vastgelegd in het CCMS  
Kaderbesluit lijkt een eerste stap te zijn naar de modernise-
ring van de vervolgopleiding in bredere zin (modernisering 
in meervoud). Deze meervoudigheid is het onderwerp van 
het volgende hoofdstuk.

Slot
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Opleidingsrichtlijnen

- OSATS
- Korte praktijkbeoordelingen in de medische vervolgopleidingen
- Multisource feedback voor de aios
- Bekwaamverklaringen in de specialistenopleiding 
- Het voeren van het voortgangsgesprek
- Gebruik portfolio ten behoeve van de professionele ontwikkeling van de aios
- Interpretatie en gebruik van toetsresultaten in het portfolio
- Feedback geven
- Teamtraining
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In dit hoofdstuk gaan we in op de vier andere doelstellingen van de modernisering van 

de vervolgopleiding. Zoals gezegd was de primaire doelstelling van het In VIVO project 

de invoering van de herziene opleiding conform het CCMS Kaderbesluit, maar hadden de 

diverse betrokkenen ieder ook hun eigen motivatie om werk te maken van de modernisering 

van de medische vervolgopleidingen. 
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De doelen van de modernisering waren meervoudig, en 
die meervoudigheid werd versterkt door de dynamische 
politieke en maatschappelijke context waarin In VIVO zich 
bevond. In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens 
de resultaten van In VIVO voor de volgende doelstellingen:
• Het vergroten van de transparantie van de opleiding.;
• Het aanscherpen van het onderscheid tussen opleiding
 en bedrijfsvoering.;
• Het structureren van de klassieke opleiding.; en
• Het verhogen van de doelmatigheid van de opleiding.

Een belangrijke doelstelling van de modernisering van de  
medische vervolgopleidingen was het vergroten van de trans-
parantie. Met de uitgave van de opleidingsplannen in boekvorm 
en de publicatie van de plannen op diverse sites, werd de opzet 
van de opleidingen openbaar en toetsbaar. De discussie over 
de transparantie van de opleiding is echter breder gevoerd.  
Zowel de opzet van de opleiding, de kwaliteit van de opleiding 
als de bekwaamheid van AIOS werden onderdeel van het  
debat over het vergroten van transparantie. 

Illustratief voor de pogingen om de opleiding transparanter te 
maken is de discussie over de themakaarten binnen de kin-
dergeneeskunde. De themakaarten zijn opgenomen in het 

opleidingsplan GOED. Een themakaart geeft een overzicht 
van de te behalen leerdoelen (in termen van kennis, vaardig- 
heden en attituden) van een specifiek onderdeel van de kinder- 
geneeskunde. Over de themakaarten bestond bij aanvang 
van het project veel onduidelijkheid. Dit ging vooral over de 
verdeling van de themakaarten over de verschillende stages. 
Omdat een AIOS de opleiding in verschillende ziekenhuizen 
volgt (perifeer en in een academisch centrum) was er afstem- 
ming nodig wanneer en waar een AIOS wat leert. Ook bestond 
onduidelijkheid over het vertalen van de beoogde leerdoelen in 
concreet uitvoerbare taken. Om een themakaart te behalen moest 
een AIOS immers kunnen aantonen aan de bijbehorende eisen 
te voldoen. Dit vroeg om een andere manier van beoordelen.

Naast de (infra)structuur van de opleiding werd ook de kwaliteit 
van de opleiding onderdeel van de discussie over transparantie. 
Tijdens het In VIVO project zijn instrumenten ontwikkeld  
voor het meten van de kwaliteit van de opleiding. Voorbeel-
den hiervan zijn de D-RECT en de Set Q. De D-RECT is een  
gevalideerd instrument om de door AIOS ervaren oplei-
dingskwaliteit te meten (Boor et al. 2008). De Set Q is een  
instrument voor de beoordeling van de opleidingskwaliteit 
van individuele stafleden van een opleidingsteam (Lombarts  
et al. 2010). 

Het vergroten 
van de transparant ie

H.3 Modernisering in meervoud
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De meetinstrumenten zijn gebruikt om een kwaliteitssysteem 
te ontwikkelen voor de opleiding (zie ook hoofdstuk vier).

Het derde onderwerp dat onderdeel werd van de discussie 
over de transparantie van de opleiding was de kwaliteit van 
zorg verricht door een AIOS. Daarvoor werd de bekwaam-
verklaring gezien als een belangrijk instrument. Een bekwaam-
verklaring is een beoordeling van de opleider over de mate van 
bekwaamheid van een AIOS in (en daarmee verantwoorde- 
lijkheid voor) specifieke onderdelen van de zorgverlening.  
De volgende niveaus van bekwaamheid worden hierbij onder-
scheiden: de AIOS: (1) heeft kennis van; (2) handelt onder 
strenge supervisie; (3) handelt met beperkte supervisie; (4) 
handelt zonder supervisie en (5) superviseert en onderwijst. De 
bekwaamverklaring was geen nieuw instrument. De bekwaam-
verklaring was al eerder geïntroduceerd binnen de Obstetrie 
& Gynaecologie om AIOS te autoriseren voor een bepaalde 

risicovolle handeling. Het In VIVO project heeft vooral een bij-
drage geleverd aan de discussie over de formalisering van het 
bekwaam verklaren van een AIOS. Centraal daarbij stond het 
doel meer transparant te zijn over de competenties van een 
AIOS. 

Uit de jaarlijkse In VIVO enquête blijkt dat de opleiders en AIOS 
het erover eens zijn dat door de invoering van opleidingsinstru-
menten de opleiding transparanter is geworden (zie tabel 3). 
Er bestonden echter wel belangrijke verschillen tussen de 
onderwerpen waarover verantwoording diende te worden  
afgelegd. Gaat het over de transparantie van de opzet van de 
opleiding? Of over de kwaliteit van de opleiding, en specifieker 
de tevredenheid van de AIOS met de opleiding? Of over de 
kwaliteit van de zorg, en daarmee over de bekwaamheid  
van een AIOS? Met andere woorden, transparantie was een 
diffuus begrip.
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2008
68%
73%

2008
nvt
nvt

2009
67%
84%

2009
78%
83%

2010
67%
83%

2010
75%
80%

AIOS 
Toetsing leidt tot transparantie 
Bekwaamheidsverklaring gekregen

Opleiders 
Toetsing leidt tot transparantie 
Bekwaamheidsverklaring afgegeven

tabel 3 Transparantie in de opleiding Bron: de AIOS en opleiders enquêtes van In VIVO.
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Een derde doelstelling die aan In VIVO is verbonden, betreft 
de organisatie van de opleiding, en meer in het bijzonder de 
scheiding van de opleiding en de bedrijfsvoering. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de mogelijkheid stages te organiseren die 
passen bij individuele leerdoelen van AIOS. Het uitgangspunt 
is dat AIOS effectiever leren als zij niet ‘gewoon meedraaien’ in 
het zorgproces maar die dingen doen die zij, op basis van hun 
persoonlijk opleidingsplan, nog willen leren. Waar het bij AIOS 
vooral om draaide was het vergroten van de flexibiliteit van de 
opleiding. AIOS willen op die onderdelen van de zorg aanwezig 
mogen zijn waar zij in bepaalde fasen van de opleiding be-
hoefte aan hebben. Met andere woorden, een AIOS dient zich 
in de eerste plaats te ontwikkelen en niet het ziekenhuis (of een 
afdeling) draaiende te houden. AIOS leren in de praktijk van 
alledag. Dat was zo en dat blijft zo. Het leren moet vanuit dit 
perspectief echter wel meer centraal komen te staan.

In de beeldvorming worden AIOS vaak gezien als de ‘werk-
paarden’ van het ziekenhuis. Op sommige plaatsen is dat  
wellicht nog steeds het geval. AIOS draaiden de diensten, 
hielden afdelingen draaiende en leverden goedkoop produc-
tie. Daartegen was nauwelijks verzet, onder andere vanwege  
de sterke afhankelijkheid van de AIOS van de opleider voor 
enerzijds de voortgang van de opleiding en anderzijds kansen 

op een baan na de opleiding. Een belangrijke aanzet tot de 
scheiding van de opleiding en de bedrijfsvoering was de ver-
deling van de opleiding in afgrensbare onderdelen waarbinnen 
bekwaamheden dienden te worden behaald. Een aanzet daar-
toe was het systematisch voeren van introductiegesprekken, 
voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Tabel 4 
laat zien dat de meeste AIOS regelmatig een voortgangsge-
sprek hebben gekregen, maar dat er wel verschillen van inzicht 
bestaan tussen AIOS en opleiders over de regelmaat waarmee 
dit gebeurde. Tijdens een introductiegesprek worden afspra-
ken gemaakt over de individuele leerdoelen en hoe de gestelde 
leerdoelen worden beoordeeld. Dit alles wordt vastgelegd in  
een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Er kan bijvoor-
beeld worden afgesproken dat een AIOS een bepaalde 
cursus gaat volgen en in die periode niet inzetbaar is op de 
verpleegafdeling, polikliniek of tijdens de diensten. In het 
voortgangsgesprek bespreken de AIOS en de opleider de 
voortgang aan de hand van de leerdoelen. Onderdeel van 
dit gesprek zijn de daadwerkelijke kansen die een AIOS 
krijgt om bepaalde leerdoelen te behalen. De opzet en de 
duur van de stages zou daarmee in sterkere mate worden 
bepaald door het individuele opleidingsplan (wat moet de 
AIOS leren) en is minder afhankelijk van bezetting van afde-
lingen (waar is een AIOS nodig). Een consequentie van het 

Scheiding 
opleiding en bedr i j fsvoer ing
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centraal stellen van de opleiding in plaats van de bedrijfsvoe- 
ring is dat in toenemende mate ANIOS en nurse practitioners 
en physician assistants worden ingezet voor de bedrijfsvoering.
Vanuit het perspectief van onderwijskundige verbetering werd 
de bekwaamverklaring van AIOS gezien als een stap in de 
persoonlijke ontwikkeling van de AIOS. De bekwaamverklaring 
werd daarmee een deelproduct van de opleiding. Het bereiken 
van een afgesproken set bekwaamverklaringen vormt een be-
langrijk onderdeel van de ontwikkeling tot medisch specialist. 
Het monitoren van de snelheid waarmee bekwaamverklaringen 
worden vergaard zou een concrete manier zijn om de voort-
gang van de opleiding te beoordelen. Op basis van persoon-
lijke ontwikkelplannen, volgend uit het opgebouwde portfolio 
en de vergaarde bekwaamverklaringen, kon de individuele 
opleiding nader worden ingevuld en op maat georganiseerd. 
De organisatie van de opleiding naar individuele leerdoelen 

bood nieuwe mogelijkheden voor een AIOS om in deeltijd te 
werken. Uit observaties en informele gesprekken met AIOS  
blijkt echter ook dat zij vaak nog veel werk verrichten in de  
avonduren en op roostervrije dagen. Dit ‘onzichtbare werk’ 
wordt door opleiders meestal niet gezien. De veel gehoorde 
opmerking van opleiders dat de betrokkenheid en bevlo-
genheid van AIOS verandert omdat ze ‘om zes uur de deur  
uitvliegen’ gaat in de meeste gevallen niet op:

“Van huis uit kun je inloggen op het systeem. Ik werk vaak  
’s avonds nog door; er is altijd nog wat te doen”. (AIOS gynae-
cologie april 2010)

Deeltijd werken betekent echter niet dat de functie van AIOS 
een ‘9 tot 5’ baan is geworden.
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2008
75%
58%
78%
69%

2008
nvt
nvt 
nvt
nvt

2009
86%
63%
83%
87%

2009
93%
87%
94%
97%

2010
91%
66%
82%
86%

2010
95%
85%
93%
97%

AIOS 
Ik heb een POP geschreven
Ik heb halverwege de stage een voortgangsgesprek 
Ik heb een eindstage beoordelingsgesprek 
Ik heb voortgangsgesprekken conform opleidingsplan

Opleiders 
AIOS hebben POP geschreven
AIOS hebben halverwege de stage een voortgangsgesprek 
AIOS hebben een eindstage beoordelingsgesprek 
AIOS hebben voortgangsgesprekken conform opleidingsplan

tabel 4 Transparantie in de opleiding Bron: de AIOS en opleiders enquêtes van In VIVO.
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Een vierde doelstelling van de modernisering van de vervolg-
opleiding is het behoud van de bestaande waarden van het 
opleidingsstelsel, in het bijzonder de levensechte leerervaringen 
van AIOS met patiënten. 

“We leven nu in een risicomijdende wereld. Onze manier van 
opleiden moeten we in stand houden, als daar de modernise-
ring aan bijdraagt, dan doe ik mee”. (citaat van een opleider,  
oktober 2008)

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het praktijkleren van 
grote waarde is voor de opleiding. De bestaande, veelal impli-
ciete, manier van opleiden waarbij een arts medisch specialist 
wordt door leren van het vak in de praktijk van alle dag (oefe-
ning baart kunst), staat op zichzelf dan ook niet ter discussie. 

Er wordt gezocht naar een adequaat antwoord op vragen over 
de kwaliteit van de zorg in opleidingssituaties. Daarbij gaat het 
om patiëntveiligheid, meer specifiek over het verminderen van 
fouten in de zorg. Fouten in de zorg zijn echter onvermijdelijk 
(Kohn, Corrigan, & Donaldson 1999). Het mogen maken van 
een fout is ook een onmisbaar onderdeel van het leerproces. In 
de studie naar de opleiding tot chirurg in de Verenigde Staten 
beschrijft Charles Bosk de supervisie van AIOS aan de hand 

van het onderscheid tussen fouten die AIOS mogen maken 
-en waarvan ze moeten leren - en fouten die AIOS niet mogen 
maken op straffe van uitsluiting van de opleiding (Bosk 2003). 
In het eerste geval gaat het om fouten in technische handelingen 
of beoordelingsfouten. In het tweede geval gaat om fouten in 
professioneel handelen zoals handelen tegen het advies van 
de opleider in of het niet tijdig melden van technische fouten, 
waardoor herstel niet (meer) mogelijk is. Het onderzoek van 
Bosk is uitgevoerd in de jaren ’70. Het is de vraag in hoeverre 
zijn observaties vandaag de dag nog geldig zijn. De balans lijkt 
meer te zijn verschoven naar veilige zorg voor de patiënten 
(Bosk 2003). Het maken van fouten lijkt nu minder acceptabel. 
Tegelijkertijd blijven de ‘spannende momenten’ effectieve op-
leidingsmomenten:

“In dit ziekenhuis gaat mijn hart niet sneller kloppen, er is altijd 
controle”. In ziekenhuis S was dat minder, zegt ze: “Van die 
spanning, het zelf moeten oplossen van een lastige casus, leer 
je veel”. (citaat van een AIOS, november 2007)

Tijdens spannende momenten waarin een AIOS er alleen voor 
staat leer je het meest, zo werd ons vaak door AIOS verteld. 
Een opleider moet een stap achteruit kunnen zetten om een 
AIOS de ruimte te geven om ervaring op te doen. In interviews 

Structureren van 
de klassieke opleiding

H
o

o
fd

stu
k 3



40

De modernisering van de vervolgopleiding is tot slot ook inge-
stoken vanuit de wens om deze te reguleren. Daarbij gaat het 
primair om de doelmatigheid van de opleiding. De afgelopen 
paar jaar zijn een aantal adviesrapporten uitgebracht in op-
dracht van het ministerie van VWS over het beter beheersbaar 
maken van het stelsel van de medische vervolgopleidingen. 

Oorspronkelijk was de medische vervolgopleiding louter een 
professionele aangelegenheid. Daar is de afgelopen jaren snel 
verandering in gekomen. Het opleidingsfonds heeft daarbij een 
belangrijke rol gespeeld. Het opleidingsfonds werd ingesteld 
in 2007 en beoogde een potentieel verstorende invloed van 

de opleiding op de concurrentiepositie van zorginstellingen  
te voorkomen. Vanwege risico’s voor marktfalen mochten de 
kosten van het opleiden van AIOS niet in de DBC’s (diagnose 
behandelcombinatie) versleuteld worden. Er werd een apart 
opleidingsfonds in het leven geroepen waaruit het opleiden 
werd bekostigd. VWS koos ervoor het fonds zelf te beheren. 
Hoewel dit bij aanvang vooral een administratieve taak leek 
te zijn, is het opleidingsfonds de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een (potentieel) beleidsinstrument waarmee invloed kon 
worden uitgeoefend op de uitvoering van de medische ver-
volgopleidingen. Het ministerie van VWS heeft aangegeven 
dat meer inzicht in de kwaliteit van de opleidingen nodig was 

Doelmat ig opleiden

gaven AIOS aan dat de mate van controle sterk afhing van 
de persoon van de supervisor. De één geeft meer ruimte om 
een AIOS zelfstandig te laten handelen dan een ander. Een 
‘jonge klare’ laat minder snel los dan een ervaren arts, werd 
vaak gezegd. Soms worden er creatieve manieren gevonden 
om AIOS de ervaring mee te geven hoe het voelt om er al-
leen voor te staan, en dus individuele verantwoordelijkheid te 
dragen, zonder dat hij of zij er echt alleen voor komt te staan. 
Dit wordt geïllustreerd in de hiernaaststaande ervaring van een 
AIOS chirurgie.

“Het is ook wel heel belangrijk dat je het op een gegeven mo-
ment zelf doet want dan kom je ook achter dingen. Sommige 
chirurgen zeggen: nou ik zit in de koffiekamer, ik ben om de 
hoek. Ik heb ook een keer gehad dat mijn supervisor zei dat hij 
even wegging. Hij zei: opereer maar door want dit is een makke-
lijk stukje. Hij kwam maar niet terug. Toen dacht ik wel: wat blijft 
die lang weg. Ik ben wel doorgegaan met opereren en toen ik zo 
ongeveer klaar was met de operatie kwam hij weer binnen en 
zei: ik heb net een half uur door het raam gekeken en het ging 
goed”. [lacht] (interview AIOS chirurgie september 2009).
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omdat de opleidingen worden betaald uit belastingopbreng-
sten. Mede onder druk van de overheid is de afgelopen twee 
jaar een systeem van kwaliteitsmetingen ontwikkeld waarmee 
AIOS de opleidingskwaliteit van hun opleiding kunnen beoor-
delen. Het meten van de kwaliteit van de opleiding is met name 
in de laatste helft van het In VIVO project een belangrijk onder-
werp geworden. Hierin spelen de eerder genoemde evaluatie- 
instrumenten als de D-RECT en Set Q een belangrijke rol 
(CBOG 2008).

Het ministerie van VWS wilde aan de kwaliteit van de oplei- 
dingen consequenties gaan verbinden. In 2009 stelde het mi-
nisterie van VWS voor om de verdeling van opleidingsplaatsen 
afhankelijk te maken van de prestaties van de opleidingen, dat wil 
zeggen dat het aantal opleidingsplaatsen van een instelling  
afhankelijk zou worden van de prestaties van de desbetref-
fende opleidingen in het verleden. Instellingen met betere 
vervolgopleidingen zouden meer opleidingsplaatsen moeten 
krijgen dan instellingen met opleidingen van een lagere kwa-
liteit. Een belangrijke voorwaarde voor dit systeem was de ont- 
wikkeling van kwaliteitsinformatie. Daartoe werd in 2007 een 
project gestart voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. 

Vanuit de medische beroepsgroep was fel verzet tegen de rol 
van de overheid bij de verdeling van de opleidingsplaatsen. De 
allocatie van opleidingsplaatsen op basis van prestaties was 
dan ook een precair proces. De indicatoren dienden niet alleen 
wetenschappelijk gevalideerd te worden, maar ook veelvuldig 
te worden besproken met mensen uit het veld. Begin 2009 
werd door de commissie Scherpbier de kwaliteitsindicatoren 
voor de medische vervolgopleiding gepresenteerd (CBOG 

2008). De indicatorenset bleek zeer uitgebreid te zijn: 

“Het is gewoon niet mogelijk om zo’n ingewikkeld stelsel  
als vervolgopleidingen met één meetinstrument te willen  
meten. Dat kan niet. Daar doe je die opleiding geen recht mee”. 
(onderwijskundige, juni 2009)

Het werd duidelijk dat dit systeem van kwaliteitsindicatoren niet 
bruikbaar was voor de verdeling van opleidingsplaatsen. De 
commissie stelde een vervolgonderzoek in om de opleidings-
indicatoren geschikt te maken voor de praktijk. Dit onderzoek 
loopt nog en wordt gesteund door het ministerie van VWS.
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Aan de modernisering van de medische vervolgopleidingen,  
zo laat dit hoofdstuk zien, zijn diverse doelstellingen verbonden: 
een onderwijskundige hervorming, verantwoording over de 
kwaliteit van de opleiding, een betere organisatie van de oplei-
ding en het behoud van de praktijkopleiding. In VIVO heeft  
bijgedragen aan de invulling en ontwikkeling van een aantal 
van deze doelstellingen. Er zijn met het In VIVO project dan ook 

doelen bereikt die vooraf geen onderdeel waren van het pro-
jectplan. Andere doelstellingen die evenmin in het projectplan 
waren opgenomen, zoals het vergroten van de doelmatigheid, 
hebben binnen In VIVO geen of minder aandacht gekregen. 

In onderstaande tabel worden de diverse resultaten van het  
In VIVO project op een rij gezet:

S lot
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Gestructureerd leren

Ontwikkeling van formulieren
voor toetsinstrumenten 

Ontwikkeling van opleidings-
richtlijnen 

Onderwijskundig netwerk

Meer aandacht voor krijgen 
en geven van feedback

Meer transparantie

De opleidingsplannen 
zijn openbaar.

De kwaliteit van de 
opleiding wordt in veel 
ziekenhuizen getoetst.

Ontwikkeling systeem
 bekwaamverklaring

Scheiding bedijfs-
voering en opleiding

Meer ruimte voor 
AIOS om keuzen 
te maken t.b.v.
van de eigen 
opleiding

Behoud 
bestaande 
normen

Leren op de 
werkvloer blijft 
centraal staan

Doelmatigheid

De ontwikkeling 
van indicatoren
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De opzet en uitvoering van In VIVO zijn mede bepaald door twee tegengestelde 

processen. Aan de ene kant het willen reduceren van complexiteit en het inzichtelijk 

maken van de wijze waarop het leren in de praktijk verloopt. Aan de andere kant het 

willen verbinden van de verschillende doelstellingen van de uiteenlopende belang-

hebbenden bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. 
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De opzet en de uitvoering van In VIVO is, zoals gezegd, 
een resultante van twee processen:
1. Het reduceren van de complexiteit van de modernisering 
 van de medische vervolgopleiding.; en
2. Het verbreden van de doelstellingen van de modernisering  
 van de vervolgopleidingen.

In dit laatste hoofdstuk beschrijven we hoe deze twee bewe-
gingen – de eerste naar enkelvoudigheid en de tweede naar 
meervoudigheid – op elkaar inwerkte. Een belangrijke bijdrage 
van In VIVO aan de modernisering van de vervolgopleidingen 
is, zoals gezegd, de concretisering van de doelstellingen en de 
implementatie hiervan in de opleidingspraktijk (zie hoofdstuk 
twee). Gaandeweg zijn echter de doelstellingen van de moder-
nisering verbreed (zie hoofdstuk drie).  
De doelstellingen werden:
1. onderwijskundige verbetering 
2. vergroten van de transparantie van de opleiding 
3. verbetering van de organisatie van de opleiding 
4. structureren van de klassieke opleiding 
5. vergroten van de doelmatigheid 

De opgave voor het In VIVO project was het verbinden van de 
diverse doelstellingen en belangen aan elkaar en aan concrete 

interventies (zie onderstaand figuur). 

In dit slothoofdstuk beschrijven we –met In VIVO als casus 
- hoe een synergie is gezocht tussen de vijf doelstellingen  
van de modernisering van de medische vervolgopleidingen. 
We doen dit aan de hand van twee voorbeelden waarbij de 
belangen van AIOS, opleiders en overheid werden verbonden. 
Het eerste voorbeeld gaat over het meten van de kwaliteit van 
de opleiding. Het tweede voorbeeld gaat over het systeem van 
de bekwaamverklaring. Aan de hand van deze voorbeelden 
laten we zien hoe constructief is omgegaan met fricties tussen 
de verschillende doelstellingen van de modernisering.

De beweging naar 
enkelvoudigheid en meervoudigheid

H.4 van verspreiden naar verbinden
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Hoofdstuk 4
Van 
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naar verbinden

Hoofdstuk 3
Modernisering in meervoud
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In deze paragraaf beschrijven we hoe via kwaliteitszorg een 
synergie is gevonden tussen de volgende doelstellingen van 
de modernisering:

• De onderwijskundige vernieuwing van de opleiding;
• De verbetering van de organisatie van de opleiding;
• Het vergroten van de transparantie van de opleiding; en
• Het verhogen van de doelmatigheid van de opleiding.

Deze vier doelstellingen verschillen van elkaar wat betreft de 
verwachtingen en wensen over de organisatie van de oplei-
ding. Dankzij een gezamenlijke focus op het meten en het 
verbeteren van de tevredenheid van AIOS met de opleiding 
werden de fricties in de doelstellingen op constructieve wijze 
benut. 

Zoals beschreven in hoofdstuk twee is de organisatie van 
de opleiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
opleider en de AIOS. De gemoderniseerde opleidingsplannen 
deden echter een groter beroep op de AIOS als ‘adult learner’. 
Zij werden verantwoordelijk gemaakt voor de planning en 
de daadwerkelijke realisatie van de KPB’s, OSATS en multi-
source feedback. De organisatie van de beoordelingen bleek 
niet eenvoudig en daarmee werd modernisering van de oplei-

ding voor hen te veel een last. Door een aantal opleiders werd 
dit probleem gezien en opgelost door het inroosteren van de 
beoordelingen. Daarnaast werden ook weken van de KPB’s 
(en OSATS) ingevoerd waarin het voor zowel AIOS als leden 
van het opleidingsteam duidelijk was dat er die week één of 
meerdere beoordelingen moesten worden gedaan. Waar in 
eerste instantie vooral de AIOS verantwoordelijk werd gesteld 
voor zijn of haar eigen leerproces waarbij zelfsturing voorop 
stond, kreeg gaandeweg de opleider steeds meer de (mede-)
verantwoordelijkheid voor het managen van de opleiding. 
Daarmee veranderde ook de rol en de positie van de opleider.  
Naast een meester van de gezel is de opleider ook een  
manager geworden met de verantwoordelijkheid de juiste 
voorwaarden voor de opleiding van de AIOS te creëren. 

Opleiders namen de organisatie van de opleiding op zich, niet 
alleen omdat ze wilden dat de implementatie van de gemo-
derniseerde opleiding volgens plan zou verlopen, maar ook 
omdat met de introductie van kwaliteitszorg de zichtbaarheid 
van de kwaliteit van de opleiding belangrijker werd. Wat begon 
met een enkel initiatief voor het geven van feedback aan oplei-
ders over de opleidingskwaliteit in een instelling, werd voort-
gezet in de ontwikkeling van gevalideerde meetinstrumenten 
voor het beoordelen van het leerklimaat (de PHEEM en  

Focus op de 
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D-RECT) en het meten van de individuele opleidingskwaliteiten 
van de leden van een opleidingsteam (de SetQ). Deze instru-
menten gaven AIOS een stem in de kwaliteitsborging van de 
opleiding. Tijdens een bezoek aan een regionaal In VIVO kern-
team vertelde een opleider gynaecologie dat de aanvankelijke 
weerstand bij de medisch specialisten om AIOS de kwaliteit 
van de opleiding te laten beoordelen is overwonnen. Ze stelde 
dat dit vooral kwam door collegiale druk: “Dan zeg je tijdens 
een bijeenkomst: “Wat, doen jullie daar niet aan? Dat is not 
done. Een goede opleider hoort de opleiding te evalueren en 
feedback te vragen aan de AIOS”. Door de invoering van deze 
evaluatie-instrumenten is kortom de opleiding, en daarmee de 
opleidingskwaliteit van de leden van het opleidingsteam, be-
spreekbaar geworden. De tevredenheid van de AIOS met de 
opleiding is nu een factor van belang. 

De laatste twee jaar is het meten van de kwaliteit van de 
opleiding aan de hand van AIOS- enquêtes dan ook breed  
ingevoerd in de opleidingen Obstetrie & Gynaecologie en 
Kindergeneeskunde. Het is een resultaat van de synergie 
die werd gevonden tussen de wensen van AIOS voor een 
goed georganiseerde opleiding en de wijze waarop opleiders 
zich willen verantwoorden over de kwaliteit van de opleiding.  
De veranderende rol van opleiders en de ontwikkeling van 
kwaliteitszorg zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. 

In de ontwikkeling van kwaliteitszorg van de opleidingen kwa-
men behalve de doelstellingen van de AIOS en de opleiders 
ook doelstellingen van de overheid samen. Zoals gezegd is 
het opleidingsfonds een belangrijk aangrijpingspunt voor  
de bemoeienis van de overheid met de medische vervolg-

opleidingen (zie hoofdstuk drie). Met de oprichting van het 
opleidingsfond werd de vraag van de overheid naar inzicht  
in de kosten legitiem en kreeg de overheid ook meer inzicht in 
de verdeling van opleidingsplaatsen. Er konden eisen worden 
gesteld waaraan een opleiding moet voldoen om voor finan-
ciering in aanmerking te komen.

In hoofdstuk drie is beschreven hoe het ministerie van VWS 
een aanzet heeft gegeven tot het herverdelen van opleidings-
plaatsen op basis van kwaliteitsindicatoren. In reactie hierop 
ontwikkelden vertegenwoordigers van de medische beroeps-
groep vanuit de Raad WOK van de Orde van Medisch Spe-
cialisten een alternatief plan in de vorm van de zogenaamde  
opleidingsetalages. Een opleidingsetalage is een website waar-
op opleidingsafdelingen en ziekenhuizen de gegevens over de 
inhoud van verdiepingsstages en de randvoorwaardelijke onder-
wijskundige kwaliteit van de opleiding kunnen presenteren. 

Een pilot van de opleidingsetalages is in ontwikkeling en wordt 
financieel gesteund door het ministerie van VWS. Waar in  
de plannen van het ministerie de kwaliteitsindicatoren wer-
den ontwikkeld voor het sturen van de instroom in de vervolg- 
opleiding, richtten de plannen voor de etalage van de Orde 
van Medisch Specialisten zich vooral op de sturing van de 
uitstroom. Daartoe hebben een aantal wetenschappelijke  
verenigingen het initiatief genomen om AIOS in het laatste deel 
van de opleiding meer keuzemogelijkheden te bieden in de 
vorm van een verdiepingsstage. Voor ziekenhuizen zijn de eta-
lages een instrument voor het aantrekken van extra AIOS in de 
laatste fase van hun opleiding. AIOS zien de ontwikkeling van 
opleidingsetalages en verdiepingstages vooral als een kans 
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om zich in een eerder stadium te specialiseren in een bepaalde 
richting, of om extra ervaring op te doen. De verdiepingsstage 
biedt AIOS de mogelijkheid om zich ergens verder in te bekwa-
men en zo de kansen op een specifieke positie te vergroten 
(bijvoorbeeld voor een fellowship maar ook om lid te worden 
van een maatschap). 

Met de ontwikkeling van opleidingsetalages werden niet de 
beleidsmakers of patiënten maar de AIOS de beoogde doel-
groep van de gegevens over opleidingskwaliteit. Met de oplei-
dingsetalage wordt de kwaliteit van de opleiding zichtbaar voor 
AIOS, maar niet of in mindere mate voor buitenstaanders. 
Bovendien wordt de beoordeling van de kwaliteit in het plan 
neergelegd bij de AIOS (zij kiezen immers voor een bepaalde 
stage). Tot slot wordt de mate van mobiliteit (de beoogde 
prikkel voor doelmatigheid) in het plan van de opleidings- 
etalages bepaald door de AIOS en de instellingen die al dan 
niet stageplaatsen aanbieden. Via de discussie over de kwali-
teit van de opleiding en de ontwikkeling van gevalideerde meet-
instrumenten om die kwaliteit te meten, zijn de doelstellingen 
voor een onderwijskundige vernieuwing en het vergroten van 
de transparantie van de opleiding effectief bij elkaar gebracht. 

“Wat we bereiken met deze etalages is dat we de kwali- 
teit transparant maken, en dat de AIOS keuzen kan maken.  
Misschien draagt het bij tot betere verdiepingsstages. We  
introduceren ten minste enige competitie tussen opleidings-
afdelingen. Daarmee komen we in dit project een stukje tege-
moet aan wat de overheid aan ons vraagt. Tegelijkertijd zijn de 
opleidingsetalages ook wel iets waar wij als opleiders achter 
kunnen staan”. (opleider, mei 2010) 

De doelstelling van de overheid over het vergroten van de 
doelmatigheid, die voor de overheid een belangrijke aanlei-
ding vormde om kwaliteitsindicatoren te willen ontwikkelen 
staat hier nog los van. Voor de individuele AIOS neemt de 
doelmatigheid van de opleiding wellicht wel toe in de vorm 
van een interessante stage aan het eind van de opleiding of 
door het creëren van aantrekkelijke carrièreperspectieven.
De gecreëerde transparantie is vooral intern gericht en heeft 
alleen consequenties voor een specifiek onderdeel van de 
opleiding, namelijk de eindfase. 
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In deze paragraaf beschrijven we hoe een synergie is gevonden 
tussen de volgende drie doelstellingen van de modernisering:

• Het vergroten van de transparantie van de opleiding;
• Een onderwijskundige vernieuwing; 
• Het behoud van de klassieke opleiding; en
• Het verhogen van de doelmatigheid van de opleiding.

De vier doelstellingen verschillen van elkaar in hoe een oplei-
ding in de dagelijkse zorgpraktijk kan worden vormgegeven. 
We richten ons in dit voorbeeld, zoals gezegd, op het instru-
ment van de bekwaamverklaring. Dankzij het onderscheiden 
van interne en externe doelstellingen van de bekwaamver-
klaringen werden de verschillen tussen de doelstellingen op  
effectieve wijze bij elkaar gebracht. Daarbij werd echter opnieuw 
de duur van de opleiding losgekoppeld van de discussie over 
de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de opleiding.

Vanaf het begin van de modernisering is gezocht naar manie-
ren om de medische vervolgopleidingen transparant te maken. 
Een meer gestructureerde en expliciete manier van opleiden 
werd nodig geacht om tegemoet te komen aan de roep om 
betere verantwoording, met name over de kwaliteit van de zorg 
in opleidingssituaties. 

Een belangrijke rol werd daarbij toegedicht aan de bekwaam-
verklaring van AIOS voor specifieke risicovolle medische  
handelingen. 

De invoering van de formele bekwaamverklaring stond echter op 
gespannen voet met de notie van individuele verantwoordelijk-
heid van een arts voor het handelen van het team en de traditie 
van een geleidelijke en impliciete erkenning van bekwaam-
heden. De wijze waarop de bekwaamverklaring wordt gebruikt, 
heeft te maken met de individuele verantwoordelijkheid van 
een medisch specialist (en een AIOS) voor de kwaliteit van  
de zorg (Bosk 2006). Een belangrijke doelstelling van een  
medisch specialistische opleiding is het opleiden van artsen 
die individuele verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen 
(Bosk 2003). Deze individuele verantwoordelijkheid vormt ook 
de rol van de opleider of supervisor. Zo blijft een medisch spe-
cialist, in de rol van supervisor, verantwoordelijk voor de zorg 
voor een patiënt als deze wordt behandeld door een AIOS. De 
supervisor kijkt in de leerfase mee en blijft bij sommige risico-
volle handelingen meekijken, ook als een AIOS al bekwaam is 
verklaard. De rol van de supervisor houdt dus niet op na een 
bekwaamverklaring. Een bekwaamverklaring is vanwege de 
individuele verantwoordelijkheid van een arts ook niet zonder 
meer algemeen geldig. Een nieuwe supervisor wil een AIOS 
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zelf zien functioneren voordat hij of zij de verantwoordelijk-
heid voor diens handelen op zich neemt. Het vaststellen van  
bekwaamheid is een subtiel proces van het opbouwen van 
onderling vertrouwen tussen een individuele supervisor en een 
individuele AIOS. Dat blijkt ook uit het onderstaande citaat van 
een AIOS gynaecologie:

“Er wordt hier op je vingers gekeken”. Je bent daardoor minder  
zelfstandig, en hebt dus meer contact met de supervisor. In 
ziekenhuis Y maakte Lise vaak echo’s. Dat deed ze zelfstan-
dig. Toen ze in ziekenhuis P kwam, keek er weer een supervisor  
over haar schouder mee. “Dat kan ik echt wel, hoor” had ze gezegd. 
“Ik wil het toch even zien” had de supervisor geantwoord. 
Vervolgens kreeg ze toch commentaar omdat het maken van  
de echo net wat nauwkeuriger kon. Lise:”dat gaat dan maar om 
1 mm, twee dagen amenorroe, maar toch”. (AIOS januari 2008)

Ondanks de discussie over de bekwaamverklaring wordt, zo 
blijkt uit de enquêtes (zie hoofdstuk drie), de bekwaamver-
klaring relatief veel gebruikt. De verklaring hiervoor ligt in het 
verschil tussen de interne en de externe betekenis van een 
bekwaamverklaring. Voor externe doelstellingen kreeg de 
bekwaamverklaring de vorm van een autorisatie voor het  
zelfstandig uitvoeren van een aantal risicovolle operaties. In-
tern kreeg de bekwaamverklaring net een andere betekenis. 
Door de bekwaamverklaring te koppelen aan de POP kreeg be-
kwaamverklaring de betekenis van een stap in de persoonlijke 
ontwikkeling van een AIOS. Door deze koppeling van de be-
kwaamverklaring aan de POP wordt de leerfase niet afgerond 
en blijft de kwaliteit van de zorg in opleidingsituaties de gedeelde 
verantwoordelijkheid van medisch specialisten (supervisoren) 

en AIOS. Zoals beschreven in hoofdstuk drie was een belang-
rijke doelstelling van de modernisering de afbakening van de 
opleiding in afgrensbare onderdelen waarbinnen bekwaam-
verklaringen konden worden behaald. Met de koppeling van 
bekwaamverklaringen aan de modules zou de duur van de 
stages flexibel kunnen worden (immers, als alle bekwaamver-
klaringen zijn behaald is de opleiding voltooid). Met het accent 
op het continue verbeteren van de uitvoering van een bepaal-
de handeling, verdween die doelstelling naar de achtergrond. 
De weg naar verkorting van de opleiding werd afgesloten. Voor 
het CCMS en de MSRC was de verkorting van de opleiding 
vanaf het begin onbespreekbaar. Het zou tegen de Europese 
regels zijn. Ook opleiders maakten bezwaren tegen een uni-
versele verkorting van de opleiding. Door de invoering van het 
arbeidstijdenbesluit en de mogelijkheid om parttime te werken 
was in hun optiek de opleiding al verkort. Weliswaar niet in 
jaren, maar wel in het aantal uren (per week). Voor opleiders 
was de verkorting van de opleiding voor individuele AIOS wel 
bespreekbaar, maar dan eerder in de vorm van een extra stage 
(verdiepingsstage) op het eind. De flexibiliteit van de opleiding 
nam daardoor wel toe, maar dan in de zin van een persoons-
gerichte ontwikkeling.

Door de bekwaamverklaring vooral te zien als een autorisatie 
voor specifieke operaties en als een stap in de persoonlijke 
ontwikkeling van een AIOS tot medisch specialist heeft de  
bekwaamverklaring vooral een interne betekenis gekregen. 
Evenals bij de eerder besproken opleidingsetalages staan in-
terne doelstellingen voorop en net als bij de opleidingsetalages 
heeft de bekwaamverklaring nog geen effect gehad op de duur 
van de opleiding.
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Voor het In VIVO project was het verbinden van de diverse doel-
stellingen en belangen aan elkaar en aan concrete interven-
ties een belangrijke uitdaging. In dit hoofdstuk is beschreven  
hoe In VIVO heeft bijgedragen aan de synergie tussen vijf  
verschillende doelstellingen van de modernisering van de me-
dische vervolgopleidingen: de onderwijskundige hervorming,  
de verantwoording over de kwaliteit van de opleiding, de organi- 
satie van de opleiding, het verbeteren van de doelmatigheid 
van de opleiding en het behoud van de praktijkopleiding. Deze 
synergie is overigens niet volledig: deels blijft er sprake van co-
existentie van verschillende perspectieven en interpretaties.

Aan de hand van het In VIVO project hebben we laten zien  
dat het bij de implementatie van opleidingsplannen niet alleen 
gaat om de verspreiding van de opleidingsrichtlijnen en de toets-
instrumenten, maar ook om het verbinden van uiteenlopende 
en veranderende doelstellingen aan het project. Hoewel de in-
strumenten en de best practices van In VIVO van grote waarde 
zijn voor de andere wetenschappelijke verenigingen, is de wijze 
waarop In VIVO op elementen uit de veranderende context 
heeft gereageerd en deze heeft geaccommodeerd minstens 
zo belangrijk. Iets soortgelijks geldt voor het identificeren van 
succes en faalfactoren. In dit rapport zijn een aantal successen 
en problemen bij de invoering van opleidingsplannen beschreven. 
Een opsomming van deze ervaringen in een lijst van succes- 
en faalfactoren heeft slechts een relatieve waarde. Een faalfac-

tor in de ene situatie, zoals druk van de overheid, kan immers 
een succesfactor zijn in een andere situatie. 

In dit rapport hebben we vooral willen laten zien hoe binnen  
In VIVO is geprobeerd om begrip te krijgen voor, en grip  
te krijgen op de dynamiek van de modernisering van de  
vervolgopleiding. Dat wil zeggen: oog hebben voor tegenstel-
lingen, manieren vinden om die te overwinnen dan wel om de 
pijn te verdelen, en inspelen op een veranderende context en 
veranderende doelstellingen. Daarvoor is binnen In VIVO veel 
werk verricht. Onderwijskundig  staan de zaken voor de me-
dische vervolgopleidingen nu goed op de rails en ligt er een 
stevige basis. Dat geldt ook voor de kwaliteitszorg voor de ver-
volgopleidingen. Vergroting van de doelmatigheid, tenslotte, is 
een thema dat de komende periode nog heel veel aandacht 
zal vragen. Kortom, om de opleidingspraktijk blijvend te ver-
beteren en te laten aansluiten bij interne wensen en externe 
verwachtingen van overheden en andere belanghebbenden, 
zullen nieuwe initiatieven zoals In VIVO nodig blijven.

Slot
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Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp  
van velen. Allereerst willen we alle (voormalige) leden van 
de landelijke projectgroep bedanken voor hun gastvrijheid en 
openhartigheid. De vergaderingen van de projectgroep waren 
het begin en het eindpunt van onze reis langs alle plaatsen waar 
de modernisering van de medische vervolgopleidingen zich 
voltrok. De samenwerking met artsen en onderwijskundigen uit 
het projectteam leverde niet alleen relevante informatie op voor 
het onderzoek, maar bood ook de gelegenheid elkaars werk-
terreinen te verkennen. Dat leverde soms spannende onder-
zoeksmomenten op, maar verschafte vooral nieuwe inzichten 
die we graag met ons meenemen. We willen de projectgroep 
ook hartelijk bedanken voor de gedetailleerde en waardevolle 
feedback op dit eindrapport. Onze dank gaat specifiek uit naar 
Joke Baar die heeft gezorgd voor de prachtige uitgave van dit 
rapport. Daarnaast willen we de opleiders en de AIOS bedan-
ken met wie we mee mochten kijken tijdens hun dagelijks werk. 
Het was waardevol om vanuit het perspectief van opleiders en 
AIOS in de praktijk te mogen kijken naar wat een praktijkoplei-
ding betekent, en waar het bij de modernisering in de praktijk 
over gaat. Het was bovendien bijzonder om bij zoveel intieme 
momenten aanwezig te mogen zijn. Onze dank gaat verder uit 
naar de medewerkers van de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg (RVZ) en de leden van de Raad WOK die ons lieten 
meekijken hoe het beleid rondom de medische vervolgoplei-
dingen wordt gevormd. Het was bijzonder dat we in dezelfde 

periode aan beide zijden van de beleidswereld aanwezig  
mochten zijn. Mooiere transparantie was voor ons niet denk-
baar. Tot slot danken we de vele opleiders, AIOS, onder-
wijskundigen en beleidsmedewerkers die we de afgelopen 
vier jaar, formeel en informeel, hebben geïnterviewd voor dit 
project. We willen hen bedanken voor hun tijd en waardevolle 
input voor dit rapport. 

Dankwoord
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AIOS  
ANIOS 
CanMEDS 
CBOG 
CCMS 
DBC 
GOED 
HOOG 
iBMG 
In VIVO 
IOM 
KPB 
MMV 
MSRC 
NVMO 
OOR  
OSATS 
POP 
Raad WOK 
TMO 
VWS 

Arts in Opleiding tot Specialist
Arts Niet in Opleiding tot Specialist
Canadian Medical Education Directions for Specialists
College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg
Centraal College Medisch Specialismen
Diagnose Behandel Combinatie
Generieke Opleidings- en Evaluatie Doelen van het opleidingsplan Kindergeneeskunde
Herziening Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie
instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
Vaart in Innovatie Vervolgopleidingen
Institute of Medicine
Korte Praktijkbeoordeling
Modernisering Medische Vervolgopleidingen
Medisch Specialisten Registratie Commissie
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs
Onderwijs en Opleidings Regio
Objective Structured Assessment of technical Skills
Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Raad Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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