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Startnotitie Anders Opleiden  
Gecombineerde Opleidingsgroep HilverZorg & Inovum  
 
Inleiding 
In de zomer van 2020 is vanuit vakgroepen de behoefte uitgesproken om te onderzoeken of 
krachtenbundeling op meerdere aspecten van de werk- en beroepspraktijk tot de mogelijkheden zou 
kunnen gaan behoren. Eén van de te onderzoeken mogelijkheden is het verkrijgen van erkenning voor 
het gezamenlijk opleiden van een basisarts (BA) tot specialist ouderengeneeskunde (SO) over 
organisatiegrenzen heen. Afgelopen periode is er een verkenning voor een gecombineerde 
opleidingsgroep tussen HilverZorg en Inovum uitgevoerd. Binnen het actieteam heeft men de 
mogelijkheden verkend en de randvoorwaarden besproken. Het actieteam acht het haalbaar dat 
HilverZorg en Inovum de erkenning voor een gecombineerde opleidingsgroep toegekend kunnen 
krijgen. In deze startnotitie zal worden toegelicht welke stappen hiervoor genomen dienen te worden 
en wat de randvoorwaarden zijn voor erkenning van een gecombineerde opleidingsgroep.  
 
Gecombineerde Opleidingsgroep HilverZorg en Inovum 
Op dit moment bestaat er geen gecombineerde opleidingsgroep in Nederland. Echter, het actieteam 
acht het haalbaar dat er een erkenning wordt toegekend, omdat er sprake is van grote vraag is naar 
SO’s wat in de toekomst alleen maar toe zal nemen. Daarnaast hebben er in het verleden wel 
gecombineerde opleidingsgroepen hebben bestaan. Amaris en Vivium hadden een gezamenlijke 
erkenning.  
 
Het actieteam heeft besloten om te starten met een aanvraag voor een gecombineerde 
opleidingsgroep tussen HilverZorg en Inovum, omdat de behoefte vanuit deze twee organisaties het 
grootst is. Vivium is een erkende opleidingsgroepen in de regio en heeft voldoende capaciteit om deze 
erkenning te behouden. Zorggroep Almere is een erkende opleidingsplek en werkt op de GRZ afdeling 
samen met een SO van Vivium. Amaris heeft zelf plannen om een aanvraag te doen voor een 
opleidingsgroep. Daarom is besloten om enkel erkenning aan te vragen voor een gecombineerde 
opleidingsgroep tussen HilverZorg en Inovum. Deze erkenning kan in de toekomst wellicht worden 
uitgebreid.  
 
Stappenplan 
De volgende stappen zullen worden genomen: 

Actie Verantwoordelijke(n) Planning 

Vaststellen startnotitie in actieteam Actieteam Anders Opleiden 17-03-2021 

Vooronderzoek naar erkenning, 
inventarisatie randvoorwaarden voor 
een gecombineerde opleidingsgroep 

J. Hendriks, N. Meijers  01-04-2021 

Delen onderwijsleerplan/leerwerkplan 
van Vivium (loopt) en Amaris (check) 

A. Beckers, R. van der Leeuw 01-04-2021 
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Startnotitie in regiehoudersoverleg L.C.G. Hahn 15-04-2021 

Opstellen onderwijsleerplan/-
leerwerkplannen Hilversum en Inovum 

S. Sikking, M.A. Duinstee 16-08-2021 

Review onderwijsleerplannen/-
leerwerkplannen door betrokken 
organisaties: HilverZorg en Inovum 

L.C.G. Hahn, M.A. Duinstee 09-09-2021 

Aanpassen onderwijsleerplan en 
definitieve versie onderwijsleerplannen 
maken 

S. Sikking,  
Actieteam Anders Opleiden 

13-09-2021 

Definitief onderwijsleerplannen delen 
met managers behandeldienst en 
bestuurders 

L.C.G. Hahn 14-09-2021 

Indienen onderwijsleerplannen/ 
leerwerkplannen bij Gerion/SOON 

HilverZorg + Inovum 15-09-2021 

 
Randvoorwaarden (Gecombineerde) Opleidingsgroep  
De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kan aan vijf opleidingsinstituten gevolgd worden:  
AmsterdamUMC - locatie VUmc, LUMC, Maastricht University, Radboudumc Nijmegen en UMCG. Deze 
vijf instituten worden vertegenwoordigd in een samenwerkingsverband SOON (samenwerkende 
opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde). SOON borgt de kwaliteit van de opleiding over de vijf 
instituten heen. Met dit doel voor ogen stimuleert en faciliteert SOON de samenwerking. De criteria 
voor erkenning voor een opleidingsgroep zijn opgesteld door SOON.  
 
Een opleidingsgroep bestaat uit een opleidingsinstelling met minimaal twee kwalitatief goed 
functionerende opleiders, waarvan één Kaderarts Opleiden en één of meerdere plaatsvervangend 
opleiders die eveneens Kaderarts Opleiden zijn, dan wel de Kader Opleiding Opleiden (KOO) volgen. 
Daarnaast zijn er om deze opleiders heen: een groep gemotiveerde leden van de opleidingsgroep met 
aanvullende expertise, zoveel mogelijk gekoppeld aan (afgeronde) kaderopleidingen GRZ, 
Psychogeriatrie, Eerste lijn en/of Palliatieve zorg. Naast deze eisen dient er sprake te zijn vaan een 
stabiel team dat aandacht voor continue verbetering van de kwaliteit van de ouderengeneeskundige 
zorg en van het opleiden. Ook heeft het team een goede relatie met het bestuur en management van 
de opleidingsinstelling.  
 
Naast de hierboven genoemde randvoorwaarden zijn er ook erkenningseisen voor een 
opleidingsgroep opgesteld:  
 

1. De opleidingsgroep bestaat uit een opleider; 
2. Er zijn één of meer plaatsvervangende opleider(s);  
3. In de instelling zijn geneeskundig specialisten werkzaam die betrokken zijn bij de opleiding 

van het desbetreffende specialisme.  
 

Voor ieder van deze erkenningseisen zijn er criteria opgesteld waar de betreffende rol en persoon 
aan dient te voldoen. Zie “criteria om te kunnen starten met opleidingsgroep” door SOON. 
 

https://www.soon.nl/images/bestanden_website/20200311_Criteria_voor_starten_opleidingsgroep.pdf
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Samenvatting  
Afgelopen periode heeft er een verkenning plaats gevonden binnen het actieteam Anders Opleiden 
om mogelijke samenwerkingen in de werk- en beroepspraktijk uit te breiden. Op basis van de 
verkenning is geconcludeerd dat een gecombineerde opleidingsgroep tussen HilverZorg en Inovum 
haalbaar is en van toegevoerde waarde voor zowel de regio als voor beide organisaties. Daarom heeft 
het actieteam – met hulp van experts uit de regio – de komende periode de voorbereidingen voor de 
aanvraag succesvol afgerond.  
Met als resultaat een gecombineerde opleidingsgroep ROSO HilverZorg – Inovum (GOG ROSO-HI)  
Met de reeds verkregen goedkeuring van bestuurders van HilverZorg en Inovum binnen de regio GVA 
en regiehouders van het SO-GVA programma kan de aanvraag voor erkenning van een gecombineerde 
opleidingsgroep worden ingediend bij SOON.  
 
 
Actieteam Anders Opleiden – GVA 
 
L.C.G. (Louis) Hahn (SO, regiehouder) 
A.H.J.M. Sicking (SO, opleider), M.A. Duinstee (SO, opleider) 
A. (Astrid) Beckers, R. (Renée) van der Leeuw, D. (Diane) Angenent 
 
In afstemming met: 
C. Baars, manager Behandelcentrum Inovum 
M. Braeken, manager Behandelcentrum HilverZorg 
 
 
J. (Jan) Hendriks (programmaondersteuning SO-GVA) 
Hilversum, 13 september 2021. 
 
 
Bijlage -1- Leerwerkplan Hilverzorg 
Bijlage -2- Leerwerkplan Inovum  
Bijlage -3- Startnotitie Vernieuwend Opleiden 


