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Helmerzijde

Mei 2020

Hoera, een nieuw opleidingsplan! Na vijf jaar was het oude opleidingsplan aan een actualisering toe en 
bovendien is per 1 juli dit jaar, 2020, het nieuwe Landelijke Opleidingsplan Psychiatrie van kracht. 

Er gaat daarnaast een wisseling van de wacht plaats vinden. Tim Walrave, nu plaatsvervangend 
opleider, wordt de nieuwe opleider en Lia Verlinde, nu opleider, wordt plaatsvervangend opleider. 

We hebben geprobeerd de eigen regie van de aios zichtbaar te maken door dit dynamisch weer te geven. 
Hiermee wordt voor zowel aios als voor de omgeving beter duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen 
en met welk doel. Uiteraard is dit plan samen met aios gemaakt. Een aios moet zichzelf ontwikkelen 
tot een psychiater, die door blijft ontwikkelen na haar* opleiding en die professionele, respectvolle en 
kwalitatief goede zorg levert: 
Een Gewoon Goede psychiater dus. 

Mediant dient als voedingsbodem, begeleidt, coacht en monitort de voortgang. 
Een Gewoon Goede opleiding dus. 

Gitte Boumeester, aios Psychiatrie 
Tim Walrave en Lia Verlinde, psychiaters, opleiders psychiatrie 

“ Gezondheid is het vermogen zich aan te passen in het licht van de fysieke,  
emotionele en sociale uitdagingen van het leven en daarbij een eigen regie te voeren.” 

       Machteld Huber 2011

* We schrijven haar, we bedoelen dit genderneutraal. 
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Van jou als aios wordt een actieve houding verwacht in het nemen van verantwoordelijkheid voor je functioneren 

tijdens je hele opleiding en waarbij je regie neemt in jouw eigen leerproces. Dit komt o.a. tot uiting bij het opstellen 

van je eigen individuele opleidingsplan. Je wordt tenslotte een psychiater die kennis en kunde bezit, als medisch 

expert functioneert, sociaal maatschappelijk breed kijkt, professioneel is, reflecteert op eigen handelen en zich 

blijft ontwikkelen. Voor de opleiding tot psychiater zijn einddoelen geformuleerd die getoetst en beoordeeld 

worden. In opleiding zijn tot psychiater, is een doelgericht proces waarbij je ondersteund wordt en de mogelijkheid 

krijgt om ervaring en kennis op te doen om het vak te leren. Je bent verantwoordelijk voor je leerproces, goede 

patiëntenzorg, je rol binnen de organisatie en de opleiding van je zelf en anderen. Dit vraagt van begin af aan om 

reflectie op je eigen handelen. Leren is ook vallen en opstaan, hard werken, meestal leuk, soms ook niet. 

Het individueel opleidingsplan (IOP) kan in zowel inhoud als duur variëren omdat het aangepast moet zijn aan je 

niveau van competenties en je snelheid van competentie ontwikkeling. In je IOP geef je aan welke richting je op 

wilt, je vergezicht, wat voor soort psychiater je wilt worden en welke route met leerdoelen je moet gaan afleggen. 

Je leerroute gaat langs stages, intern en extern, houdt onderwijs in, psychotherapieën uitvoeren, onderzoek 

doen, dus veel doen en tevens reflecteren. Je ontwikkeling wordt bijgehouden aan de hand van o.a. EPA’s, dit zijn 

beroeps gebonden professionele activiteiten waarin je uiteindelijk bekwaam moet zijn. EPA staat voor Entrusted 

Professional Activity. Het beloop bespreek je regelmatig met je opleider.

Een veelheid van verplichtingen komen op je af, je moet onderwijs voorbereiden, presenteren en daarover 

beoordelingen verzamelen. Deze komen in je portfolio. In het begin van je opleiding functioneert een ouderejaars 

als buddy, bij wie je met al je vragen terecht kan. Je opleider volgt je, ondersteunt, geeft feedback, confronteert 

indien nodig en  

reflecteert met je. Het IOP beschrijft je groei en ontwikkeling van jou als aios. Bij aanvang van de opleiding kun 

je als aios  aangeven welke EPA’s mogelijk al deels ontwikkeld zijn en welke meer aandacht behoeven. Per stage 

worden ontwikkeldoelen gesteld en welke EPA’s er specifiek aan de orde komen. Iedere stage wordt met een 

evaluatie afgesloten. 

Parallel aan de stages wordt tijdens zowel het landelijke/consortium onderwijs als het lokale onderwijs gewerkt 

aan meer kennisaspecten van de EPA’s. Tijdens het consortium onderwijs komt kennis over psychiatrische 

pathologie en patiëntengroepen in modulevorm aan bod. Als aios bereidt je het onderwijs voor door het bestuderen 

van literatuur en het maken van opdrachten. Naast kennis vergaren leer je kritisch denken door met collegae te 

discussiëren. Elke module wordt afgesloten met een toets. 

Tegelijkertijd wordt gestart met psychotherapie onderwijs. Dit is theoretisch onderbouwd, maar is vooral 

praktisch van aard. Er wordt zowel tijdens het onderwijs als op de stage locatie veel geoefend met nieuw 

geleerde technieken. In het eerste jaar van de opleiding start je met het geven van psychotherapie. Hierbij wordt 

zover mogelijk een oplopende complexiteit gehanteerd. Dit alles onder supervisie van een gecertificeerde GZ-, 

klinisch psycholoog of psychiater. Tegen het eind wordt van je verwacht dat je bekwaam bent in alle EPA’s. 

Wetenschappelijk ontwikkeling komt aan de orde tijdens lokaal onderwijs en je doet een onderzoek en houdt een 

eindreferaat bij het afronden van de opleiding.

LEREN EN ONTWIKKELEN1
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Hengelo

Vier basiskaders:

Psychiatrie is een veelzijdig medisch specialisme, met verschillende psychotherapeutische, farmacologische 

en andere behandelmogelijkheden zoals, ECT (Electro Convulsie Therapie), waarbij een integrale benadering 

via het bio-psycho-sociale model centraal staat. Er wordt gekeken naar de persoon, waarbij, naast de 

psychiatrische kwetsbaarheid en de somatiek, ook de behandelcontext, de levensfase, de relationele 

aspecten, de existentiële drijfveren, de veerkracht en de persoonlijkheid van invloed zijn. Dit geheel maakt 

de Psychiatrie tot een prachtig vak, waarbij zowel de diagnostiek als de behandeling genuanceerd en 

complex kunnen zijn. Op reële wijze wordt gekeken wat de meest passende zorg is voor een specifieke 

patiënt, met de nadruk op herstelgericht behandelen waar mogelijk. 

Mediant wil artsen opleiden tot vakkundige, sociaal maatschappelijk betrokken en professionele psychiaters. 

Dit zijn psychiaters die voldoende werkervaring hebben opgedaan, zelfverzekerd zijn in hun vak en die kunnen 

reflecteren op hun eigen functioneren. Het is belangrijk dat je als aios in de opleiding duidelijk zicht krijgt op je 

mogelijkheden, op je sterke kanten en je kwetsbaarheden. Als je jezelf kent en begrijpt, dan ontstaat er ruimte voor 

groei. De nieuwe generatie psychiaters is proactief, breed inzetbaar en blijvend gepassioneerd in hun vak. 

In de opleiding tot psychiater bieden wij een sterk psychotherapeutisch fundament, met verdiepende kennis over 

psychiatrische ziektebeelden en de behandelmogelijkheden en daarnaast expliciete aandacht voor de somatische 

co-morbiditeit.

Als aios wordt je ondersteund door een opleidingsgroep die deskundig, ervaren en enthousiast is. De 

opleiding tot psychiater bij Mediant is gebaseerd op de principes van het volwassenenonderwijs, waarbij eigen 

verantwoordelijkheid en eigen regie belangrijk zijn en nieuwe kennis wordt gekoppeld aan reeds bestaande kennis 

en ervaring. Van- en met elkaar leren staan centraal. Er wordt gewerkt met heldere leerdoelen volgens de methode 

van Bloom, waarbij EPA’s centraal staan binnen de kaders van het Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie (LOP) en 

de kaders van Mediant. Er zijn op vaste momenten voortgangsgesprekken en toets- en beoordelingsmomenten, 

gericht op zelfregulerend leren met eigen keuzes. Hierdoor krijg je zowel als aios en als opleidingsgroep zicht op 

de ontwikkeling van competenties zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden. Als opleiders bespreken we met 

de aios haar verworven expertise, haar affiniteiten en specifieke belangstelling binnen het vak. De aios kan aan de 

hand hiervan haar individueel opleidingsplan aanpassen. 

OPLEIDINGSVISIE2
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Binnen de opleiding van Mediant bieden we je als aios vier basiskaders:

1. Een goede, werk- en leeromgeving, waardoor je erbij hoort. 

2. Respect voor je autonomie, je krijgt passende taken met toenemende zelfstandigheid. 

3. Ruimte om je eigen gevoelens en behoeftes uit te spreken.

4. Realistische grenzen en doelen, zodat je goed aan de slag kunt met je dagelijkse werkzaamheden en 

leerdoelen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ieders eigen talenten, kwaliteiten en de 

gevoeligheden.

Met een groot en divers cliëntenaanbod bij Mediant willen we dat je als aios brede ervaring opdoet, goed begeleid 

wordt, efficiënt met de tijd en doelmatig met de zorg omgaat.  

Als aios leer je veel in het dagelijkse werk in de cliëntenzorg en bekwaam je jezelf in het werk door supervisie, 

reflectie, intervisie en mentoraat. Er zijn stages in kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en 

ouderenpsychiatrie.  

Er wordt bij Mediant gestreefd naar een toenemende ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek door 

een constructief-kritische denktrant te stimuleren, publicaties van artikelen in medische vaktijdschriften te 

ondersteunen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Het leren optimaliseren van werkrelaties met cliënten en collega’s is van grote betekenis. Het samenwerken in 

multidisciplinair teamverband is essentieel voor goede zorg, het geheel is tenslotte meer dan de som der delen.

Het belang van leren te leren mag niet onderschat worden: als aios moet je bronnen van kennis kunnen aanboren 

die nodig zijn om een fundament van kennis en vaardigheden op te bouwen en te behouden. Hierbij wordt het 

ontwikkelen en herkennen van een eigen leerstijl gestimuleerd. Een goede aios ziet het belang van een leven lang 

leren voor een goede invulling van haar carrière als psychiater. 

Om te kunnen onderzoeken waar je hiaten liggen, je IOP te maken en te blijven ontwikkelen zijn meerdere 

dingen van belang: o.a. een doel, de wens om eigen hiaten op te vullen oftewel je intrinsieke motivatie 

maar ook het vermogen om naar je functioneren te kijken en je hiaten op te zoeken. Het gebruik van een 

gemeenschappelijke taal kan dan helpend zijn. 

De taxonomie van Bloom biedt handvatten om cognitieve processen te benoemen die nodig zijn om op 

verschillende niveaus te kunnen werken en presteren. Een duidelijker koppeling tussen het model van 

Bloom en de beoordelingssystematiek van EPA’s is iets wat in de komende tijd verder ontwikkeld zal 

worden. Voor verdere uitleg, zie bijlage 3

Designer/Developer-Dianne Fisher
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Raiffeisenstraat

Noordesmarkerrondweg

Binnen Mediant vind je een goede opleidingscultuur en kun je je ontwikkelen tijdens opleidingsstages, binnen 

alle leeftijdsgroepen, verschillende doelgroepen en wisselende settingen. Je bent welkom binnen Mediant en op 

je stageplaatsen, je mag vragen stellen, meekijken, je wordt gesteund, steeds is er individuele feedback, je krijgt 

een taakstelling en verantwoordelijkheden die passen bij je niveau en fase van de opleiding, je krijgt ruimte voor 

onderwijs en onderzoek. Daarnaast word je als aios ondersteund en gefaciliteerd waar nodig. 

Onze aios

Onze aios zijn enthousiast, nemen eigen regie, uiteraard binnen de kaders en ondersteund waar nodig of op 

verzoek, ze leren en ontwikkelen, zijn kritisch, staan open voor feedback en kunnen samenwerken. We willen 

aios die passen in de cultuur van Mediant, waarin we transparant zijn in de communicatie naar elkaar en onze 

afspraken nakomen. Er is een instroom van twee aios per jaar en de totale hoeveelheid aios fluctueert van vijf 

tot acht. Mediant staat open voor aios van andere instellingen of consortia om hier stages te lopen. Tijdens de 

selectieprocedure wordt naar bovengenoemde eigenschappen gekeken. Naast de gesprekken met de opleiders is er 

een multidisciplinaire selectiecommissie. 

Opleidingsgroep

De multidisciplinaire opleidingsgroep is dragend in een goede opleidingscultuur aansluitend bij de visie. De 

opleidingsgroep is samengesteld door participatie van opleiders van andere disciplines en bestaat verder uit 

de stagebegeleiders, de superviserende psychotherapeuten en supervisoren uit de diensten. De eisen aan de 

opleidingsgroep staan in bijlage 6 omschreven. De opleidingsgroep is enthousiast en deskundig. Er wordt begeleid 

volgens het Pendleton-principe; wat ging goed en wat kan beter? De doelstelling is dat zowel geïnternaliseerde 

deskundigheid en vakbekwaamheid met overzicht als dat zelfvertrouwen ontstaat, met zicht op je eigen grenzen; 

van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam, naar bewust bekwaam, tot slot onbewust bekwaam. 

De opleidingsgroep vergadert viermaal per jaar om de aios te bespreken (zie ook monitoring voortgang). De aios 

kunnen aansluiten om hun eigen reflectie in te brengen in hun bespreking en feedback direct te horen. Daarnaast 

wordt de stand van zaken rond de opleiding besproken in aanwezigheid van de aios: stageplaatsen, goede punten 

en knelpunten in de opleiding komen dan aan de orde. Mediant brede ontwikkelingen en kwaliteit bevorderende 

initiatieven zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Aansluitend wordt de opleidingsgroep inclusief aios, 

bij voorkeur geaccrediteerd, geschoold. De opleiders van de verschillende disciplines streven naar samenwerking 

tussen de verschillende opleidingen waar mogelijk. De opleider van de psychologen ondersteunt de aios bij het 

vinden van goede psychotherapie supervisoren en cliënten. 

De opleiders

De opleider en de plaatsvervangend opleider hebben wederzijdse kennismakingsgespreken met geïnteresseerde 

artsen. Gekeken wordt naar motivatie, eerder verworven competenties, individuele talenten en kwaliteiten en naar 

affiniteit en specifieke belangstelling van de arts. Eenmaal in opleiding ondersteunen de opleiders de aios op hun 

OPLEIDINGSKLIMAAT 
BINNEN MEDIANT

3
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opleidingsroute. In de voortgangsgesprekken wordt de professionele ontwikkeling en de persoonlijke groei van de 

aios gemonitord. Er wordt aangesloten bij je eigen inbreng en behoefte als aios. 

De opleiders volgen de ontwikkeling, geven voldoende ruimte, en maken zwakke plekken en haperingen 

bespreekbaar. Je leert steeds beter naar jezelf te kijken en naar je functioneren binnen de psychiatrie. De opleiders 

hebben een hierin voorbeeldfunctie. 

Dagelijks bestuur opleiding

De opleiding heeft een dagelijks bestuur, die maandelijks vergadert over de voortgang van de opleiding, 

zodat eventuele knelpunten snel opgelost kunnen worden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de opleider, de 

plaatsvervangende opleider, hoofd P&O, een aios en de assistent manager P&O en Opleiding. 

Mediant 

Mediant staat voor Gewoon Goede zorg en een open cultuur, waarin iedereen gelijkwaardig is en elkaar kan (aan)

spreken. Een cliënt krijgt een gastvrije benadering en een respectvolle behandeling volgens actuele standaarden. 

Om dit waar te kunnen maken, is Mediant een lerende organisatie. We delen steeds meer kennis, scholen huidige 

professionals, toekomstige professionals worden opgeleid en onderzoek ten behoeve van de kwaliteit van zorg 

wordt gestimuleerd. Fouten maken mag, leren is essentieel. Hiervoor wordt binnen de organisatie op alle niveaus 

samengewerkt. Multidisciplinaire samenwerking wordt gestimuleerd.  Deze opleidingscultuur wordt door iedereen 

gedragen. 

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur en management faciliteren en controleren de kwaliteit van de opleiding. De opleider valt 

hiërarchisch onder de RvB. De lijnen zijn kort. Er is een nauwe samenwerking tussen opleiders en RvB. Processen 

en verantwoordelijkheden zijn goed beschreven. Er zijn enkele centrale commissies, met o.a. RvB en opleiders, om 

processen goed te kunnen bewaken en te bevorderen. Zoals: 

1. Centrale opleidingscommissie, onder voorzitterschap van RvB psychiater, die jaarlijks alle opleidingen binnen 

Mediant evalueert in aanwezigheid van de opleidelingen en verbeterprocessen monitort. Dit volgens de 

methode van Scherpbier. 

2. Refereercommissie, onder voorzitterschap van de opleider V&V, die maandelijks geaccrediteerde 

refereerbijeenkomsten voor meerdere disciplines en externe deelnemers organiseert.  

3. Onderzoekscommissie, onder voorzitterschap van de opleider psychiatrie, die onderzoeksvoorstellen 

beoordeelt, toeziet op ondersteuning en de onderzoeker advies geeft. Reglementen zie bijlagen 7 en 8.

Aios kunnen rechtstreeks contact hebben met de RvB voor vraag, uitleg of gewoon een praatje. Voor iedere aios 

worden alle opleiding gerelateerde uitgaven vergoed, zoals de leertherapie, verplichte boeken, verplichte en 

facultatieve cursussen en buitenlandse congressen. Bijzondere uitgaven worden na overleg en goedkeuring van de 

opleider vergoed. De aios zijn in alle commissies vertegenwoordigd. 

Daarnaast streeft het Mediant Opleidingsplan naar gender sensitiviteit, waarbij, binnen de kaders van de 

organisatie, in goed onderling overleg, besproken kan worden hoe, gedurende de opleiding, specifieke voorkeuren 

of persoonlijke situaties, zoals ouderschap of mantelzorg, mogelijk gefaciliteerd kunnen worden. 
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In het landelijke opleidingsplan zijn EPA’s (Entrusted Professional Activity) geformuleerd als leidend principe om 

een aios te beoordelen in hoeverre deze bekwaam is om het beroep als psychiater uit te oefenen. De opleiding is 

dus activiteit gericht: de EPA staat centraal.  

Een EPA is een professionele activiteit die de psychiater, in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer verricht. Van elke 

EPA is een gestructureerde beschrijving van een afgebakende beroepsactiviteit gemaakt. Het doel is dat de aios 

zich in deze activiteit, bijvoorbeeld een farmacotherapeutisch consult uitvoeren, gaat bekwamen. EPA’s komen 

terug in alle stages en stagedoelen, tijdens voortgangsgesprekken en de aios wordt aan de hand van het niveau van 

functioneren in een EPA beoordeeld en uiteindelijk bekwaam verklaard.

De ontwikkeling in bekwaamheidsniveaus vormt het uitgangspunt voor de opleiding.  

Het oordeel van de opleidingsgroep is leidend in de bekwaamheidsbeoordeling. 

Er zijn vijf bekwaamheidsniveau ’s, opklimmend in zelfstandigheidsgraad:

1. de aios observeert (voert niet zelf uit);

2. de aios voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie;

3. de aios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie; 

(supervisor is wel snel oproepbaar);

4. de aios voert een activiteit geheel zelfstandig uit (supervisie en evaluatie achteraf);

5. de aios geeft zelf supervisie aan jongere lerenden (jongerejaars aios of coassistenten).

Bekwaamheidsniveau 4 is het minimale niveau dat bereikt moet zijn aan het eind van de opleiding: De aios voert 

een activiteit zelfstandig uit waarbij de supervisor op afstand is. Op een later moment wordt dan geëvalueerd hoe 

dit is verlopen.  

Er wordt concrete, constructieve feedback aan de aios gegeven, gericht op de leerdoelen en gekoppeld aan de 

observaties in de klinische praktijk. Door feedback positief te geven ontstaat een stimulerende leeromgeving. 

De supervisor en aios bespreken wat goed gaat en wat moet verbeteren. De taxonomie van Bloom is hierbij 

ondersteunend. 

Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld:

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen

2. Een therapeutische relatie onderhouden

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren

5. Een systeemgesprek voeren

6. Risicomanagement

7. Suïcidaliteit beoordeling

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht

10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team.

Bij elke opleidingsstage wordt afgesproken in welke EPA’s doelen zijn om zich verder in te bekwamen en te gaan 

behalen. De ontwikkeling in bekwaamheidsniveaus vormt het uitgangspunt voor de opleiding. Het oordeel van 

de opleidingsgroep is leidend in de bekwaamheidsbeoordeling. Zie monitoring en bekwaamheidsbeoordelingen, 

hoofdstuk11.

EPA’S  ALS LEIDEND PRINCIPE4

~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~
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Laan van Driene

Levensloop

Bij Mediant doe je ervaring op in de levensloop psychiatrie in brede zin. Niet alleen verplichte stages in de Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie (0-23 jaar), volwassenenpsychiatrie (16-65 jaar) en Ouderenpsychiatrie (60 jaar en ouder), 

voor de duur van drie keer zes maanden komen aan de orde. De poliklinische stage op de Raiffeisenstraat biedt 

de kans om veel psychiatrische stoornissen te zien, zoals angst, depressie en posttraumatische stoornissen, 

die bij alle leeftijden voorkomen. Aansluitend bij de landelijke eisen blijf je minimaal twee jaar binnen Mediant 

werken waardoor je langere tijd cliënten kan volgen en de organisatiecultuur goed leert kennen. Indien Ouderen- 

of Volwassenen Psychiatrie je specifieke interessegebied is, dan kan je, gedurende een periode van 18 maanden, 

profileren in deze levensfase context binnen Mediant. Voor het interessegebied Kinder- en Jeugd zijn afspraken 

met Karakter en Accare. Tijdens de diensten die je als aios doet kom je ook meerdere leeftijdscategorieën tegen.  

Leerlijnen

Er zijn, in het LOP, leerlijnen ingericht rond drie dimensies in het handelen van de psychiater: de psychiater als 

medisch expert, de betrokkenheid van de psychiater in het sociaal maatschappelijk domein en de psychiater als 

professional. Deze drie leerlijnen zijn verweven in de verschillende opleidingsstages die de aios doorloopt in haar 

opleidings- en ontwikkelingstraject. De ontwikkeling als Medisch Expert gebeurt tijdens stages, onderwijs en 

onderzoek. De wetenschappelijke vorming, evenals de andere leerlijnen, sociaal maatschappelijke en professionele, 

zijn in aparte hoofdstukken beschreven. 

 

Verplichte stages 

Bij de start van een opleidingsstage is er een kennismakingsronde en een inwerkschema, zodat je als aios weet 

wat er van je verwacht wordt en dat je je opgenomen en vertrouwd voelt in het team. In de dagelijkse cliëntenzorg 

wordt gekeken op basis van het opleidingsniveau en de vaardigheden van de aios, welke mate van zelfstandigheid 

passend is, waarbij in de loop van de opleiding vergroting van zelfstandigheid gestimuleerd wordt. 

Op de werkvloer staan de diagnostiek, het behandelplan en de behandeling van cliënten met psychiatrische 

aandoeningen centraal met daarbij het klinisch redeneren. Vanuit de werksituatie ontstaan leersituaties, waardoor 

competentiegericht ontwikkelen bevorderd wordt. Per stage worden leerdoelen geformuleerd en worden afspraken 

gemaakt rond de mentorbegeleiding. Aan het eind van een stage wordt samen met de aios, stagebegeleider en 

opleider de stage geëvalueerd. Het gaat dan om de ontwikkeling van de aios, maar ook het verloop van de stage, 

begeleiding e.d. Leerpunten voor aios komen aan de orde en ook verbeterpunten voor de stagebegeleiding en 

-plaats. 

Er zijn twee standaard opleidingsroutes, zie onderstaand schema. Op basis van het IOP kan in samenspraak met 

de opleider hiervan afgeweken worden. Er kan ervaring opgedaan worden met acute situaties, psychiatrische 

diagnostiek, somatische co-morbiditeit, waarbij tevens veel aandacht zal zijn voor het betrekken van het systeem. 

Ook is er aandacht voor risico-inschatting en de Wet verplichte GGZ. Tijdens de poliklinische stage Raiffeisenstraat, 

afdelingen Psychotrauma en Stemming- en Angststoornissen, kunnen zowel verdere diagnostische competenties 

als behandelmatige en psychologische competenties worden ontwikkeld. Alle EPA’s komen dus aan bod. Tijdens 

de stage ziekenhuispsychiatrie, PAAZ Ziekenhuis Groep Twente te Almelo, ligt het accent meer op de somatiek 

en het samenwerken met somatisch specialisten. Tevens komt hier de consultatieve psychiatrie hier aan de orde. 

Daarnaast is de ambulante opleidingsstage Crisisdienst verplicht. Hier kom je in aanraking met acute situaties, 

regels rond verplichte opnames, de sociale impact e.d.  (zie bijlage 1)

INHOUD EN STRUCTUUR: DE STAGES 5
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De verplichte stages in een schema:

Elk blok in dit overzicht staat voor een periode van een half jaar

Profilering

In je IOP geef je als aios aan in welke richting je wilt profileren. Dit hoeft niet direct in het begin duidelijk te 

zijn. Na, of indien gewenst, tijdens de verplichte stages wordt de inhoud van de opleiding steeds individueler 

gericht op de profileringswens van de aios. Dit kan zowel inhoudsgericht zijn of op overstijgende rollen zoals: 

beleid en management, onderwijs, onderzoek of een psychotherapeutische richting. Hierbij zijn zowel interne als 

externe stages mogelijk. Extern wordt nauw samengewerkt met alle bij het consortium aangesloten instellingen. 

Daarnaast wordt in de regio samengewerkt met Tactus voor verslavingspsychiatie en Accare en Karakter voor 

de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor verdere informatie verwijzen we naar de websites van deze instellingen. 

Profilering binnen de ouderenpsychiatrie is bij het Geheugencentrum en Ambulante Ouderenpsychiatrie. Verdere 

verdiepingsmogelijkheden zijn mogelijk bij de volgende (bovenregionale) centra: 

de Boerhaven, Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen; COS, Centrum voor ontwikkelingsstoornissen; 

ABC Twente: Centrum voor eerste psychoses; Centrum voor Neuropsychiatrie; PaZZage Herstelgerichte 

behandelafdeling voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis en of FACT Enschede. Binnen de 

polikliniek Raiffeisenstraat kan een verdieping gedaan worden gericht op bipolaire stoornissen, psychotrauma, 

eetstoornissen en behandeling van angst en depressie.  Andere stageplaatsen, zoals forensisch-psychiatrische en 

ook buitenlandse stages, kunnen, indien gewenst, gezocht worden.  

Maatschappelijke Stages 

Elke aios zal minimaal vier korte maatschappelijke stages tijdens haar opleiding gaan doen, deze worden 

ontwikkeld. Zie hoofdstuk 9 Sociaal Maatschappelijke vorming.

Rapportages

Het opstellen van twee expertise rapportages is eveneens een opleidingseis.

Minimaal één forensische rapportage moet gemaakt worden, hiervoor zijn mogelijkheden in samenwerking met 

een forensisch rapporteur en binnen het consortium onderwijs. Een arbeidsrechtelijke rapportage in samenwerking 

met UWV in Hengelo is ook mogelijk. 

Schematische weergave opleiding:  

OPLEIDING TOT PSYCHIATER DUUR 4,5 JAAR.

P
S
Y
C
H
I
A
T
E
R

A Algemene deel 3 jaar

6 stages van 6 maanden
•	 Ouderenpsychiatrie      kliniek
•	 HIC acute psychiatrie   kliniek
•	 Crisisdienst                     ambulant,  

                                           poliklniek
•	 Klinder en jeugd            polikliniek
•	 Paaz  ZGT                        kliniek
•	 Raiffeisenstraat            polikliniek 

Supervisie en Mentoraat
EPA ontwikkeling tot minimaal niveau 3 

B Vrije invulling aios 

2-3 stages van 6-12 maanden.
•	 Specialistische stages
•	 Binnen Mediant
•	 Binnen andere instelling consortium NO 

Nederland
•	 Elders in Nederland mogelijk
•	 Buitenlandse stage mogelijk.  

 

Supervisie en Mentoraat
Verdieping EPA naar psychiater niveau. 

B Onderwijs algemene psychiatrie

Verplicht onderwijs
•	 Landelijk onderwijs 
•	 Consortium onderwijs 
•	 Lokaal onderwijs. 

Kennis en vaardigheidsontwikkeling 
in onderwijs situaties. 

B Verdiepend onderwijs

Eigen keuze onderwijs
•	 Landelijke modules
•	 Consortium onderwijs
•	 Lokale verdieping 
•	 Cursussen
•	 Symposia
•	 Congres

Verdieping kennis en vaardigheden, Lokaal 
vaker in docent rol, en verdieping kennis en 
wetenschap. 

C Doorlopend Ontwikkeling bekwaamheid per EPA e.a. situatie
                        IOP: Persoonlijke accenten in ontwikkeling, persoonlijke leerlijn
                        Psychotherapieën- Rapportages
                        Professionele ontwikkeling- Leertherapie- Intervisie 
                        Sociaal maatschappelijke ontwikkeling en stages
                        Wetenschappelijke ontwikkeling en Onderzoek 
                        Voorjaarscongres, jaarlijks.
                        Buitenlandscongres om de twee jaar
                           
  Formatieve Beoordelingen en toetsmomenten, Opbouw en vullen portfolio

Geschikheidsbeoordelingsmomenten 

Eind 1e jaar, eind 2e jaar, eind 3e jaar ( eind 4 jaar) 

                                  
       BekwaamheidsBeoordelingen EPA’s
      Eindbeoordeling
      3 mnd. voor afronding opleiding                                                               
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ontwikkeld. Alle EPA’s komen dus aan bod. Tijdens de stage ziekenhuispsychiatrie, PAAZ 
Ziekenhuis Groep Twente te Almelo, ligt het accent meer op de somatiek en het 
samenwerken met somatisch specialisten. Tevens komt hier de consultatieve psychiatrie hier 
aan de orde. Daarnaast is de ambulante opleidingsstage Crisisdienst verplicht. Hier kom je in 
aanraking met acute situaties, regels rond verplichte opnames, de sociale impact e.d.  (zie 
bijlage 1) 
 
De verplichte stages in een schema: 

	
Elk	blok	in	dit	overzicht	staat	voor	een	periode	van	een	half	jaar	

 
Profilering 
In je IOP geef je als aios aan in welke richting je wilt profileren. Dit hoeft niet direct in het 
begin duidelijk te zijn. Na, of indien gewenst, tijdens de verplichte stages wordt de inhoud 
van de opleiding steeds individueler gericht op de profileringswens van de aios. Dit kan 
zowel inhoudsgericht zijn of op overstijgende rollen zoals: beleid en management, onderwijs, 
onderzoek of een psychotherapeutische richting. Hierbij zijn zowel interne als externe stages 
mogelijk. Extern wordt nauw samengewerkt met alle bij het consortium aangesloten 
instellingen. Daarnaast wordt in de regio samengewerkt met Tactus voor 
verslavingspsychiatie en Accare en Karakter voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor 
verdere informatie verwijzen we naar de websites van deze instellingen. Profilering binnen 
de ouderenpsychiatrie is bij het Geheugencentrum en Ambulante Ouderenpsychiatrie. 
Verdere verdiepingsmogelijkheden zijn mogelijk bij de volgende (bovenregionale) centra:  
de Boerhaven, Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen; COS, Centrum voor 
ontwikkelingsstoornissen; ABC Twente: Centrum voor eerste psychoses; Centrum voor 
Neuropsychiatrie; PaZZage Herstelgerichte behandelafdeling voor mensen met een ernstige 
psychiatrische stoornis en of FACT Enschede. Binnen de polikliniek Raiffeisenstraat kan een 
verdieping gedaan worden gericht op bipolaire stoornissen, psychotrauma, eetstoornissen en 
behandeling van angst en depressie.  Andere stageplaatsen, zoals forensisch-psychiatrische 
en ook buitenlandse stages, kunnen, indien gewenst, gezocht worden.   
 
Maatschappelijke Stages  
Elke aios zal minimaal vier korte maatschappelijke stages tijdens haar opleiding gaan doen, 
deze worden ontwikkeld. Zie hoofdstuk 9 Sociaal Maatschappelijke vorming. 
 
Rapportages 
Het opstellen van twee expertise rapportages is eveneens een opleidingseis. 
Minimaal één forensische rapportage moet gemaakt worden, hiervoor zijn mogelijkheden in 
samenwerking met een forensisch rapporteur en binnen het consortium onderwijs. Een 
arbeidsrechtelijke rapportage in samenwerking met UWV in Hengelo is ook mogelijk.  
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De aios start reeds in haar eerste jaar van de opleiding met het doen van psychotherapie. Vanaf het begin 

heeft de aios in het consortium onderwijs al kennis gemaakt met de eerste beginselen, theoretisch en met 

rollenspellen. De P-opleider van Mediant is de coördinator van het psychotherapie onderwijs en ondersteunt 

de aios bij het vinden van een supervisor en een geschikte cliënt. Daar de meeste aios onbekend zijn met het 

doen van psychologische behandelingen en psychotherapie, is aan te bevelen te starten met de behandeling van 

enkelvoudige stoornissen middels klachtgerichte, protocollaire behandelingen, zoals die voor een paniekstoornis, 

GAS, stemmingsstoornis etc. 

De behandelprotocollen bieden een eerste fundament en een duidelijke leidraad en rationale voor een effectieve psy-

chologische en klachtgerichte behandeling. Door te starten met deze behandelingen onder supervisie van een ervaren 

GZ-psycholoog, de discipline die dagelijks met deze behandelprotocollen/ methoden werkt, kan een eerste basis 

gelegd worden in het uitvoeren van psychologische behandelingen. Tevens kunnen deze een opmaat vormen voor het 

doen van meer psychotherapeutische, ofwel meer persoonsgerichte behandelcontacten. De cliënten voor deze langer 

durende vormen van psychotherapie kunnen geselecteerd worden in het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen. 

Verder is het zaak dat de aios ‘behandelkilometers’ maakt. In overleg met de A-opleider kan vervolgens gestart 

worden met een of twee individuele langerdurende behandelingen met een persoonsgerichte benadering. In 

samenspraak met de supervisor (psychiater-psychotherapeut, klinisch-psycholoog, psychotherapeut) worden 

deze trajecten afgestemd op het (kennis/ ervaring) niveau van de aios op dat moment. Deze trajecten kunnen 

vervolgens lopen naast de verschillende opleidingsplekken van de aios. Met andere woorden, de aios neemt de 

psychotherapie cliënt mee gedurende een jaar tot twee jaar. 

Opleidingseisen omvang psychotherapie  

De aios dient 120 uur supervisie psychotherapie te doen tijdens haar opleidingstraject over tenminste 200 uur 

psychotherapeutische cliëntcontacten.

Opleidingseisen 

In totaal wordt voldoende tijd besteed aan psychotherapeutische behandelingen uit tenminste twee referentie-

kaders. Twee van deze behandelingen dienen langdurige psychotherapie trajecten te zijn. Indien de aios het aan-

dachtsgebied ouderenpsychiatrie heeft gekozen, zullen cliënten uit deze leeftijdscategorie behandeld worden. 

Supervisie psychotherapie 

Wanneer uitgegaan wordt van 120 uur supervisie over een regulier opleidingstraject van 4,5 jaar, zal de aios 

gemiddeld per jaar 30 uur supervisie dienen te volgen.  

Psychotherapeutische referentiekaders en psychotherapie

1e en 2e jaar CGT, startend met minimaal 2 geprotocolleerde klachtgerichte behandelingen (o.b.v. 
GZ-psycholoog). Vervolgens tenminste 6 in complexiteit toenemende klachtgerichte 
behandelingen (volgens CGT en SFT*-schema focused therapy). Ook kan gedacht 
worden aan een IPT-behandeling (interpersoonlijke therapie). Deze 6 behandelingen 
zullen door KP of PT begeleid worden.
* SFT is een persoonsgericht kader

2e - 4e jaar -  1 persoonsgerichte psychotherapie, anders dan SFT: keuze uit cliënt centered  
    of psychoanalytische/dynamische psychotherapie; 
-  tenminste* 1 systeemtherapie; 
-  tenminste* 1 groepstherapie.

* In overleg met de A-opleider (en coördinator psychotherapie) kan de aios zijn of haar affiniteit en voorkeur voor 

een bepaalde vorm van psychotherapie bespreken. Wanneer bijvoorbeeld de aios meer ervaring op zou willen doen 

met systeemtherapie of groepstherapie, kan samen met de aios gekeken worden of dit te organiseren is.

Vrijstelling psychotherapie 

Er wordt slechts in uitzonderlijke gevallen, op basis van ervaring en opleiding, vrijstelling of verkorting verleend voor 

het psychotherapie deel in de opleiding tot psychiater. 

Aanbod psychotherapie cliënten 

De aios zal elk jaar met de coördinator psychotherapie evalueren wat de aios tot dusver gedaan heeft aan psycho-

therapie, of dit naar tevredenheid is verlopen, welke aanvullingen eventueel nodig zijn op grond van de curriculum 

eisen maar ook op persoonlijke ontwikkelingsgronden. De coördinator kan op basis van deze gesprekken meeden-

ken en waar nodig de A-opleider informeren over wat mogelijk nodig is aan specifieke psychotherapie cliënten. 

Met het circuitmanagement curatief, de Boerhaven (centrum voor persoonlijkheidsstoornissen) en de 

programmamanager van het MCBT-team (Mobiel Consultatie en Behandel Team) zijn afspraken gemaakt dat zij de 

aios van passende psychotherapie indicaties voorzien. De inhoudelijke programmamanagers zullen onder andere 

uit de intakevergaderingen dan wel vanuit hun kennis van de wachtlijsten in samenspraak met de A-opleider en/of 

de coördinator cliënten selecteren/ identificeren die geschikt zijn voor de aios. 

INHOUD EN STRUCTUUR: 
PSYCHOTHERAPIEËN
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Als aios krijg je verschillend onderwijs vanuit verschillende verbanden. Deze verschillende onderwijsvormen zullen 

aanvullend zijn en soms deels overlappend, echter dan vaak met een ander accent.  Dit geeft brede leermogelijkheden. 

Regionaal Onderwijs:

Het consortium Noord Oost Nederland onderwijs is gebaseerd op het landelijk modulaire tutor onderwijs en vindt 

plaats in Beilen op de donderdagochtend. Alle belangrijke psychiatrische ziektebeelden worden behandeld. Elk 

blok wordt afgesloten met een toets. Binnen het onderwijs wordt veel inbreng en ook voorbereiding van de aios 

verwacht. Er ligt binnen ons consortium een belangrijke nadruk op psychotherapie onderwijs waarbij veel met 

rollenspelen geoefend wordt. Aan het eind van het eerste jaar vindt het zogenaamde psychotherapie stations-

examen plaats, waar de aios een intake moet doen, een complexe situatie moet bespreken en een motiverend 

gesprek. Hier kan een aios haar gespreksvaardigheden tonen. 

Lokaal Onderwijs. 

Het lokale onderwijs vindt plaats op de donderdagmiddag op de hoofdlocatie van Mediant. 

Binnen het lokale onderwijs is ruimte voor de aios om CATs, referaten en klinische presentaties te geven. Er is 

intervisie, overleg met de opleiders en een aios -overleg gepland. De MAT training, gericht op  samenwerken en het 

aangeven van grenzen, zie https://demat.nl/, wordt om de twee a drie jaar gegeven, zodat alle aios daar minimaal 

een keer aan mee doen.  De onderwijsdonderdagen hebben een thema, zodat alle onderwerpen aan de orde kunnen 

komen. Zie weekschema voor aios hieronder. 

De volgende thema’s voor het onderwijs zijn geformuleerd. 

- Expert ontwikkeling, met het accent op inhoudelijke psychiatrie, klinische presentaties e.d.

- Wetenschappelijke vorming, journalclub en onderzoek besprekingen. 

- Discipline overstijgend onderwijs gericht op juridische, ethische en financiële aspecten. 

- Somatisch onderwijs, zie toelichting na het donderdagen schema. 

- Maatschappelijke thema’s, aansluitend bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

INHOUD EN STRUCTUUR: 
HET ONDERWIJS

7 Het somatisch onderwijs zal worden gevolgd in het ZGT, 1x per drie maanden op donderdagmiddag. Daarbij zijn 

aanwezig: een vaste docent Interne Geneeskunde en een vaste docent Neurologie en gastdocenten Revalidatie 

Geneeskunde, Cardiologie en Heelkunde. Daarnaast is er lokaal aanvullend somatisch onderwijs en interne of externe 

deskundigen.  Van aios wordt een actieve rol verwacht bij de invulling van het onderwijs om zo tot meer verdieping te 

komen. Elke maand is één aios, in overleg met de aios -groep en samen met de opleiders, verantwoordelijk voor de 

invulling, en de gepresenteerde verdieping van het lokale onderwijs. Experts worden vooraf van de vragen en wensen 

van de aios op de hoogte gebracht. Er wordt naar gestreefd dat er een twee/ drie jaarlijkse globale cyclus in het 

onderwijs is. De onderwijs-assistente ondersteunt hierbij. 

• Een goede overdracht

 Wekelijks wordt op de woensdagochtend de overdracht 

nabesproken. Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van de 

overdracht en één casus wordt verder uitgediept. Deze 

overdracht zal vaak digitaal via TEAMS zijn. 

• Interprofessionele samenwerking

 Eens in de twee jaar wordt een cursus interprofessionele 

samenwerking gegeven voor aios, verpleegkundig 

specialisten in opleiding en klinisch psychologen 

in opleiding. In dit onderwijs wordt theorie over 

samenwerken en praktische opdrachten gegeven. 

• Congressen en symposia

 Indien er aanvullende en goede symposia zijn, kunnen 

deze ook gepland worden in het onderwijscurriculum. 

Het voorjaarscongres is jaarlijks en om de twee jaar is 

een buitenlands congres standaard opgenomen in het 

programma. 

• Maandagmiddag lunchbesprekingen

 Op maandagmiddag eens per twee weken zijn er 

multidisciplinaire lunches met klinische presentaties 

complexe casus door verschillende disciplines en 

medicatie besprekingen.

• Mediant Refereerbijeenkomsten

 De tweede dinsdag van de maand is er een 

geaccrediteerde refereermiddag voor alle disciplines en 

externe bezoekers. Gemiddeld ligt het aantal bezoekers 

boven de 100. Deze refereerbijeenkomsten worden goed 

gewaardeerd en geëvalueerd. 

• Mediant algemene interne scholing

 Mediant heeft enkele, voor iedereen verplichte, 

scholingen en trainingen gericht op inhoudelijke zaken 

en behoud van bekwaamheid voor alle medewerkers in 

verband met de kwaliteit van zorg. Enkele voorbeelden: 

omgaan met suïcidaliteit en doodswensen, hechten, 

reanimatietraining, Wet verplichte GGZ, Meldcode 

kindermishandeling.

• Scholing opleidingsgroep:

 De opleidingsgroep, inclusief aios, wordt viermaal per 

jaar geschoold, meestal geaccrediteerd. De scholing van 

de opleidingsgroep is wat betreft inhoud gericht op de 

kwaliteit van de opleiding, didactische vaardigheden, dit 

kunnen belangrijke actuele thema’s zijn. 

• Persoonlijk onderwijs

 Op eigen verzoek is specifiek onderwijs, een cursus 

o.i.d, mogelijk. Zoals een cursus EMDR, en cursus 

systeemtherapie, en een cursus neuropsychiatrie of 

ouderenpsychiatrie onderwijs bij het UMCG en kinder- en 

jeugdpsychiatrie onderwijs via Karakter of Accare. 

Mediant	Opleidingsplan	2020		
	

16	
	

7 INHOUD EN STRUCTUUR: HET ONDERWIJS 

Als aios krijg je verschillend onderwijs vanuit verschillende verbanden. Deze verschillende 
onderwijsvormen zullen aanvullend zijn en soms deels overlappend, echter dan vaak met 
een ander accent.  Dit geeft brede leermogelijkheden.  

Regionaal Onderwijs: 
Het consortium Noord Oost Nederland onderwijs is gebaseerd op het landelijk modulaire 
tutor onderwijs en vindt plaats in Beilen op de donderdagochtend. Alle belangrijke 
psychiatrische ziektebeelden worden behandeld. Elk blok wordt afgesloten met een toets. 
Binnen het onderwijs wordt veel inbreng en ook voorbereiding van de aios verwacht. Er ligt 
binnen ons consortium een belangrijke nadruk op psychotherapie onderwijs waarbij veel met 
rollenspelen geoefend wordt. Aan het eind van het eerste jaar vindt het zogenaamde 
psychotherapie stations-examen plaats, waar de aios een intake moet doen, een complexe 
situatie moet bespreken en een motiverend gesprek. Hier kan een aios haar 
gespreksvaardigheden tonen.  
 
Lokaal Onderwijs.  
Het lokale onderwijs vindt plaats op de donderdagmiddag op de hoofdlocatie van Mediant.  
Binnen het lokale onderwijs is ruimte voor de aios om CATs, referaten en klinische 
presentaties te geven. Er is intervisie, overleg met de opleiders en een aios -overleg 
gepland. De MAT training, gericht op  samenwerken en het aangeven van grenzen, zie 
https://demat.nl/, wordt om de twee a drie jaar gegeven, zodat alle aios daar minimaal een 
keer aan mee doen.  De onderwijsdonderdagen hebben een thema, zodat alle onderwerpen 
aan de orde kunnen komen. Zie weekschema voor aios hieronder.  
De volgende thema’s voor het onderwijs zijn geformuleerd.  
- Expert ontwikkeling, met het accent op inhoudelijke psychiatrie, klinische presentaties e.d. 
- Wetenschappelijke vorming, journalclub en onderzoek besprekingen.  
- Discipline overstijgend onderwijs gericht op juridische, ethische en financiële aspecten.  
- Somatisch onderwijs, zie toelichting na het donderdagen schema.  
- Maatschappelijke thema’s, aansluitend bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.  
 

 
 
Het somatisch onderwijs zal worden gevolgd in het ZGT, 1x per drie maanden op 
donderdagmiddag. Daarbij zijn aanwezig: een vaste docent Interne Geneeskunde en een 
vaste docent Neurologie en gastdocenten Revalidatie Geneeskunde, Cardiologie en 
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E =mc2

Als aios moet je tijdens je opleiding jezelf wetenschappelijk ontwikkelen om je professionele handelen te kunnen 

toetsen aan de actuele stand van de wetenschap. Daarnaast moet een aios een lerende houding ontwikkelen 

die niet stopt na de opleiding. Wetenschappelijke vorming is een essentieel onderdeel van jezelf ontwikkelen 

tot Medisch Expert. Veel aios hebben deze houding van nature, tijdens de opleiding wordt gestimuleerd om 

deze verder tot ontwikkeling te laten komen. Indien een aios geïnteresseerd is in een promotietraject wordt dit 

ondersteund. 

In het LOP staan hier meerdere tools voor omschreven zoals: de CAT’s, het houden en bijwonen van referaten en 

het doen van onderzoek. Binnen Mediant wordt aandacht besteedt aan wetenschappelijke vorming op de volgende 

manieren: 

- In het consortium onderwijs van NON wordt kritisch denken geoefend en veel geleerd, o.a. door het lezen van 

recente artikelen.

- Tijdens het wekelijkse lokale aios -onderwijs wordt door elke aios minimaal eenmaal per jaar zowel een CAT 

als een referaat gehouden. Tevens wordt participatie in het Mediant brede tweewekelijkse refereeronderwijs 

en maandelijkse multidisciplinaire referaat geapprecieerd. Bovendien is er een journalclub, waarbinnen 

wetenschappelijke artikelen worden besproken en hun wetenschappelijke en praktische waarde geanalyseerd. 

De aios worden hierin ondersteund door toegang tot een (digitale bibliotheek) en een abonnement op het blad 

Psyfar en het Tijdschrift voor Psychiatrie. 

- Tijdens de stages en het module onderwijs worden de toepasbaarheid van richtlijnen besproken en de criteria 

om af te wijken, gedocumenteerd en gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. 

- Op de stageplek van de aios wordt het kennisdelen aan een kritische toehoorder gestimuleerd door het 

begeleiden van co-assistenten en samenwerking met andere opleidelingen (VIOS, PIOG). 

- De aios gaan jaarlijks samen met de opleiders naar het NVvP voorjaarscongres en eens in de twee jaar met 

elkaar naar een buitenlandscongres. Het congresbezoek wordt voorbereid door leerdoelen te formuleren. Na 

afloop presenteren de aios kritisch hun toegenomen kennis en relevantie voor de praktijk. Uiteraard heeft het 

congresbezoek ook een verbindende en sociale functie.

- Als aios doe je ook concreet wetenschappelijk onderzoek. Meerdere onderzoekslijnen zijn bij Mediant 

geformuleerd waarbinnen onderzoek mogelijk is: psychose lijn, ouderenpsychiatrie, de dwang en drang 

onderzoekslijn, schematherapie, en positieve psychologie lijn. Het voornemen is om ook aan te haken 

bij de stemming en angst lijn van het RGOc. Iedere onderzoekslijn heeft een coördinator. Mediant heeft 

hiervoor samenwerkingsverbanden met verschillende onderzoekers of onderzoeksinstellingen: Eric 

Noorthoorn, onderzoeker Argus en werkzaam bij GGNet t.b.v. de onderzoekslijn dwang en drang, Rob Giel 

Onderzoeksinstituut RGOc voor de psychose lijn en ouderenpsychiatrie t.z.t. ook stemming en angst, 

en de Universiteit Twente met betrekking tot de schematherapie en positieve psychologie. De aios 

wordt ondersteund en begeleid door de opleider en coördinatoren van de onderzoekslijnen en door onze 

samenwerkingspartners. Toegang tot SPSS en statische ondersteuning is mogelijk.   

Zie ook reglement onderzoekscommissie.  Aios worden gestimuleerd om en begeleid bij het publiceren van hun 

onderzoeksresultaten in b.v. het TvP, GGZ Wetenschappelijk of Psyfar. De onderzoeksresultaten worden door 

de aios gepresenteerd tijdens het eindreferaat. Het eindreferaat voldoet aan de eisen geformuleerd door het 

consortium. 

WETENSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELING
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Een psychiater moet als behandelaar de kennis en vaardigheden van sociale psychiatrie en herstel ondersteunende 

zorg met medisch-psychiatrische kennis kunnen integreren.  

Alles wat hij doet heeft niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor diens naastbetrokkenen, het 

eigen team en de maatschappij. 

Tijdens alle stages is op de eigen werkplek aandacht voor bovenstaande. Allereerst wordt vanaf het begin tijdens 

de zorgafstemmingsgesprekken een actieve rol van de aios verwacht. Tijdens de zorgafstemmingsgesprekken zijn 

naast de patiënt en familie ook aanwezig ambulante hulpverleners, eventuele ervaringsdeskundige, verwijzer en 

andere belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van bv. woningbouw, wijkzorg, politie of veilig thuis. Kennis van 

en communicatie met deze diverse gesprekspartners wordt hierdoor onder supervisie geoefend. 

Als aios is het uiteraard belangrijk dat je contact kunt maken met patiënten met verschillende sociaaleconomische 

achtergronden en culturele afkomst. Hier is vanaf het begin van de opleiding aandacht voor in supervisie en tijdens 

psychotherapie om eventuele kennishiaten of vooroordelen vroegtijdig te onderkennen. Ook het module onderwijs 

“transculturele psychiatrie” besteedt hier aandacht aan. 

Verder wordt kennis van- en over verplichte kaders binnen de psychiatrie zowel middels module onderwijs, 

E-learning (WvGGZ) als hands-on ervaring op de stageplek verworven. Contact en overleg met het bureau verplichte 

zorg en de Geneesheer-Directeur (GD) wordt gestimuleerd. 

Ook wordt de aios in een vroeg stadium middels werkbegeleiding alert gemaakt op de kosten van de medische zorg. 

De kosten en baten voor bijvoorbeeld opnames, farmacotherapie, aanvullend onderzoek, extra verpleegkundige 

begeleiding etc. komen regelmatig terug in het bepalen van het beleid rondom een patiënt. 

Per stage zijn diverse mogelijkheden voor verdere maatschappelijke verbreding. Tijdens de klinische stages 

ouderenpsychiatrie zal meegelopen worden in verpleeghuizen, tijdens de crisisdienst of HIC, afkorting 

voor High Intensive Careafdeling, bij de GD en coördinator complexe zorg of Streettriage/politie. Tijdens de 

kinder- en jeugdstage wordt gedacht aan meekijken bij FACT Jeugd, het school-adviescentrum, of meldpunt 

kindermishandeling. Tijdens de acute psychiatrie kan meegelopen worden met de bemoeizorg. 

De verplichte maatschappelijke stages, minimaal vier, zijn gericht op netwerk-geneeskunde (Roessingh, centrum 

voor revalidatiegeneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde, psychiatrische problematiek bij zwangeren / 

kraamvrouwen), beleid en doelmatige zorg  

(b.v. stages bij UWV of Zorgverzekeraar of Rechtbank), voorlichting (b.v.voorlichtingslessen op middelbare scholen, 

MBO en HBO opleidingen over stemmingsstoornissen, angst stoornissen en suïcide preventie) of onderwijs aan 

coassistenten of VS of POH-GGZ. Meerdere interne stages zijn mogelijk, zoals doelmatigheid met accent of de 

combinatie beleid en bedrijfsvoering, bij bureau Herstel met ervaringsdeskundigen. 

De stages bij de crisisdienst en de facultatieve stages bij o.a. bemoeizorg en FACT-teams zijn bovendien bij uitstek 

geschikt om als aios aan je sociaal maatschappelijke vorming te werken, gezien de veelvuldige contacten met 

verwijzers, ketenpartners en andere belanghebbenden. De toekomstige psychiater leert bij (zorg mijdende) cliënten 

te zorgen voor blijvende betrokkenheid middels zowel attractieve (inloop, herstelwerkplaats), assertieve als 

juridische maatregelen, indien noodzakelijk (verplichte zorg, budgetbeheer). 

MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELING

9
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Tijdens de opleiding tot arts heeft iedere aios al een professionele vorming doorgemaakt, deze ingezette 

ontwikkeling krijgt een verdieping tijdens de opleiding tot psychiater. 

Er worden specifieke eisen aan een goede psychiater gesteld. Zij moet goed contact kunnen maken met vrijwel 

iedere patiënt ook gedurende ernstige ziekteperioden. Dit contact is immers de basis voor de behandeling. Een 

psychiater moet op verschillende manieren kunnen communiceren en interveniëren. Daarnaast is het invoelend 

vermogen, wat de stoornis voor de cliënt betekent, welke gevolgen dit heeft voor zijn functioneren en zijn 

omgeving van groot belang. Tenslotte moet een psychiater kunnen reflecteren wat haar handelen voor effect 

heeft op de cliënt, zijn omgeving, het team en haarzelf.  Als psychiater gebruik je jezelf, dus als een belangrijk 

instrument. 

Communicatieve vaardigheden en reflecterend vermogen worden ontwikkeld door het opdoen van ervaring met 

verschillende cliënten populaties en door het veelvuldig begeleid reflecteren op handelen en gevoel. Hierdoor 

leer je als aios je eigen reactiepatronen en gevoeligheden kennen. Hieronder worden de specifieke leermomenten 

benoemd:

- Supervisie: wekelijks 1 vast uur: aios met de stagebegeleider. Tijdens de werkbegeleiding komen vragen aan 

de orde, zoals: Waarom moet ik soms even stilstaan en niet direct handelen. Welk effect heeft dit op de 

behandeling. Waarom moet ik de tijd nemen om contact te maken met depressieve mensen. Waarom past een 

directe communicatiestijl niet altijd in contact met psychotische cliënten? 

- Mentoraat: 1 vast uur per 2 weken tussen aios en een psychiater die niet de stage-begeleider is. Het mentoruur 

gaat meer over vragen, hoe stel ik me op in een team? Of naar mijn supervisor? Wat doe ik als voor de vierde 

keer hetzelfde gevraagd wordt door het team? Balans werk-privé, zelfreflectie en groei en ontwikkeling.

- De supervisie over de psychotherapieën dragen bij aan ervaring en inzicht in de gevolgen van niet 

medicamenteuze interventies, tegenoverdrachtfenomenen en wat dit betekent.

- Tijdens het onderwijs komen maatschappelijke thema’s aan de orde, ook onderwerpen als beleid, 

management, samenwerken en conflictbeheersing krijgen aandacht. 

- Maatschappelijke stages bieden inzicht in de maatschappelijke consequenties van psychiatrische stoornissen, 

de begeleiding, juridische regels e.d. Ook netwerken en samenwerken met andere instellingen komen aan de 

orde. 

- In de leertherapie komen vragen aan de orde zoals: Waarom durf ik me niet kwetsbaar op te stellen?  Wat 

maakt dat ik het moeilijk vind om stil te staan. Waarom durf ik niet naar trauma’s te vragen. Waarom durf ik 

niet voor mijzelf op te komen. Waarom moet alles direct helemaal perfect zijn? 

- Intervisie: Eenmaal per maand op donderdagmiddag met collega aios en een externe psychiater biedt ruimte 

om met elkaar van gedachten te wisselen over lastige zaken tijdens het werken en leren als aios en elkaar 

feedback te geven.

- De MAT- training is gericht op het aangeven van grenzen naar cliënten, maar ook naar collegae en de 

organisatie, op een dusdanige manier, dat de relatie goed blijft. 

- Complexe casus en dilemma’s komen aan de orde tijdens een ethisch beraad. 

- Tijdens de gesprekken met de opleider komen zaken die gaan over de professionele vorming ook aan de orde. 

Tegen het eind van de opleiding kunnen aios deelnemen aan de cursus beleidspsychiatrie van het consortium 

op Schiermonnikoog, 

PROFESSIONELE ONTWIKKELING 10
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11.  MONITORING VOORTGANG EN BEOORDELEN

Het leren reflecteren op het eigen functioneren en daarbij feedback en beoordelingen ontvangen en tevens vragen 

naar feedback van stagebegeleiders, is essentieel om tot een gunstige groei en ontwikkeling te komen. Binnen 

het Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie LOP is een vertaalslag gemaakt van de verschillende competenties, via 

thema’s, ziektebeelden, EPA’s en beroeps kritische situaties naar een toetsbare omschrijving. 

Het leerproces wordt vastgelegd in het portfolio en het IOP, wordt gevolgd in de begeleidende gesprekken, wordt 

getoetst formatief (procesmatig) en summatief 

(beoordelend). Er wordt bekwaam verklaard en tot slot zijn er geschiktheidsbeoordelingen op basis van de totale 

informatie. Dit proces en de onderdelen worden hier kort geschetst. Verder wordt verwezen naar het LOP. 

Portfolio: De aios houdt actief haar portfolio bij in het GAIA-systeem, hierin worden alle relevante 

opleidingsactiviteiten geregistreerd, waarmee de aios kan aantonen dat leerdoelen van competentie-domeinen en 

EPA’s op het juiste niveau bereikt zijn. Tevens wordt zichtbaar welke onderdelen extra aandacht nodig hebben in de 

komende periode.  

Het portfolio is de basis voor de voortgangsgesprekken en de jaargesprekken tussen aios en opleiders. 

IOP: de samenstelling van het IOP (individueel opleidingsplan) start bij het introductiegesprek tussen aios en 

opleiders. De eerder verworven competenties en de ambities van de individuele aios zijn de bouwstenen voor het, 

te ontwikkelen, persoonlijke opleidings- en ontwikkelingstraject, waarbij het IOP zicht houdt op de planning, de 

doelen en de voortgang in de opleiding. In het IOP staat hoe de aios aan haar leerdoelen werkt en hoe haar doelen 

bereikt worden en wat aangepast moet worden aan de hand van de voortgang, de specifieke interesses en de 

gesignaleerde verbeterpunten. 

11. 1 DE MONITORINGS GESPREKKEN

Introductie gesprek

In het introductie gesprek tussen aios en opleider wordt de gang van zaken voor de eerste maanden van de 

opleiding uitgelegd, de wederzijdse verwachtingen uitgesproken en de beoordelingssystematiek wordt besproken. 

Tevens wordt het IOS (individueel opleidingsschema) en het IOP besproken. De aios plaatst het IOS in MijnRGS en 

de opleider accordeert dit.

Voortgangsgesprekken

In het eerste jaar vinden om de drie maanden voortgangsgesprekken plaats, later om het half jaar of drie maanden 

voor de beëindiging van de opleiding, die aan het einde van de stages ook een beoordelingskarakter hebben. 

Tijdens deze gesprekken zijn aanwezig de aios en de opleider. De secretaresse plant de afspraak. 

De aios levert de inhoud van haar portfolio aan. De aios en de opleider staan stil bij de sterke en de kwetsbare 

punten van het functioneren van de aios. De voortgang in de diverse EPA’s wordt besproken. Voorts wordt het 

sociale welbevinden en de ontwikkeling van de aios besproken. Het formulier: beoordeling niveaus van specialisme 

gebonden competenties, dient als onderlegger voor dit gesprek. In het verslag staan de bevindingen en leerdoelen 

voor de komende periode. De aios past het IOP aan.

-Indien de aios een aandachtsgebied volgt buiten Mediant, bijvoorbeeld Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie of Ziekenhuispsychiatrie, dan voert de opleider van dit aandachtsgebied het gesprek samen met 

de aios en de hoofdopleider van Mediant.

MONITOREN EN BEOORDELEN11
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Stagegesprekken

Bij de start van elke stage voert de aios met de stage beoordelaar een afstemmingsgesprek waarin verwachtingen 

en leerdoelen worden besproken, waarbij vastgesteld wordt welke EPA’s in deze stage van toepassing zijn en welk 

niveau bereikt moet worden. Halverwege de stage is een gesprek tussen aios en supervisor over de voortgang en 

aan het eind van de stage vindt een evaluatiegesprek tussen aios, supervisor en opleider plaats. 

Evaluatie psychotherapieën: 

Aan het eind, of bij een langdurende psychotherapie jaarlijks, vullen aios en supervisor een beoordelingsformulier 

in. Dit wordt opgenomen in het portfolio. 

Jaarlijkse evaluatie met de opleidingsgroep. 

Jaarlijks wordt de aios in de opleidingsvergadering geëvalueerd.  Er wordt feedback geven over, het functioneren van 

de aios, het bereikte niveau de competentie gebieden, per EPA wordt gekeken naar het behaalde niveau. Het eerste 

deel van dit overleg is tussen opleiders en opleidingsgroep en vervolgens sluit de aios aan, waarbij zij kan vertellen: 

haar eigen evaluatie op bovenstaande, tevens kan ze haar leerdoelen voor de komende periode aangeven. Hierna 

kan de opleidingsgroep feedback geven aan de hand van concrete voorbeelden en kan de aios daarop reageren. De 

opleider maakt een verslag en na accordering door aios en opleider, wordt dit opgenomen in het portfolio.

11.2 BEOORDELEN EN BEKWAAM VERKLAREN

Formatieve beoordeling

De formatieve beoordeling is gericht op de groei en ontwikkeling van de aios. Dit kan ad hoc plaatsvinden bij een 

cliëntencontact of dit kan gestructureerd zoals bij een Korte Praktijk Evaluatie (KPE). De beoordeling van EPA’s is 

formatief (ontwikkelingsgericht); op welke EPA-onderdelen is verdere ontwikkeling nodig.

Summatieve beoordeling

De summatieve beoordeling betreft het bespreken van een beoordeling van het functioneren van de aios, 

waarbij er altijd een integratie is van verschillende informatiebronnen uit de opleidingsgroep. De jaarlijkse 

geschiktheidsbeoordeling is summatief, om te bezien of er voldoende voortgang is geboekt in de ontwikkeling  

van EPA’s.

Bekwaamheid beoordelen

Het niveau van supervisie verandert met de bekwaamheid en de zelfstandigheid van de aios. De beoordeling van 

de aios ligt expliciet op de bekwaamheid in EPA’s en impliciet in de ontwikkeling van de competenties. De EPA-

beoordeling omvat:

- De bekwaamheid in vereiste kennis, vaardigheden en gedrag.

- Voldoende ervaring met de EPA.

- Toets momenten van de EPA, opgeslagen in het portfolio.

- Onderwijsactiviteiten en wetenschappelijke activiteiten binnen de EPA.

- Het oordeel van de opleidingsgroep. 

Het Oordeel van de Opleidings Groep (OOG) vormt uiteindelijk de kern van de toekenning van de 

bekwaamheidsverklaring van de EPA. 

Belangrijk is de evaluatie van de vertrouwenscriteria van de opleidingsgroep over het functioneren van de aios in 

deze EPA. Beschikt de aios over voldoende professionele kwaliteiten om deze EPA zelfstandig uit te voeren?  Is de 

werksituatie veilig? Bekwaamverklaringen hebben een landelijke geldigheid.

Het proces van bekwaam verklaren

Allereerst verzamelt de aios in haar portfolio voldoende bewijsmateriaal voor bekwaamheidsniveau 4 van de EPA. 

Aios en opleider stellen vast dat er voldoende bewijsmateriaal aanwezig is. Dan zorgt de opleider voor een integrale 

beoordeling door de opleidingsgroep, waarna een bijeenkomst, een Oordeel Opleidings Groep (OOG) wordt belegd 

en daarin wordt een gezamenlijk onderbouwd besluit genomen. Vastgesteld wordt of de aios het gewenste niveau 

heeft bereikt of welke stappen nog moeten worden genomen om dit te bereiken. Als aios sluit je zelf aan na deze 

voorbespreking zodat je zelf toelichting kan geven en rechtstreeks de beoordeling krijgt te horen.  

De volgende vertrouwens criteria heeft het LOP vastgesteld:

1. Psychotherapeutisch fundament: kunnen reflecteren en hanteren van tegenoverdracht.

2. Competentie en klinisch redeneren: kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor deze EPA.

3. Nauwgezetheid en geloofwaardigheid: Is de aios grondig, voorspelbaar en consistent.

4. Oprechtheid: Is de aios eerlijk en vertelt de aios ook wat zij niet gedaan heeft en had moeten doen.

5. Inzicht in eigen beperkingen en bereidheid hulp te vragen: is er een goede balans tussen proactief gedrag en 

hulp inroepen indien nodig.                                             

                                                        

Jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling

Op basis van alle aanwezige informatie in het portfolio, de gespreken en de evaluatie met de opleidingsgroep gaan 

aios en opleiders een gesprek aan over de geschiktheid van de aios voor het beroep psychiater. Het resultaat van dit 

gesprek wordt vastgelegd in het AB-formulier. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk: 1 geschikt, 2 nog niet op 

niveau en er is aanvullende ondersteuning nodig met een herbeoordeling na een half jaar, 3 ongeschikt. 
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Eindbeoordeling

Als de aios alle verplichte opleidingsonderdelen met minimaal een voldoende resultaat heeft afgerond en 

bekwaam is verklaard in alle EPA’s en dit is vastgelegd in het portfolio, dan zal de opleider de opleidingsgroep 

consulteren. Als het oordeel van de opleider en de opleidingsgroep over het functioneren, de bekwaamheid en 

de vaardigheden van de aios positief is, dan stelt de opleider formeel vast dat de aios voldaan heeft aan alle 

opleidings-vereisten, waarna de oordelend opleider (op zijn vroegst drie maand voor het einde van de opleiding) een 

eindverklaring afgeeft in MijnRGS.

11.3 WAT GEBEURT ER BIJ ONVOLDOENDE FUNCTIONEREN? 

Als de opleiders constateren dat het functioneren van de aios onvoldoende is, dan bespreken opleiders en aios de 

mogelijke achterliggende oorzaken. In gedocumenteerd overleg zal getoetst worden of de mogelijke oorzaken van 

dit onvoldoende functioneren tijdelijk van aard zijn en oplosbaar zijn. 

Er wordt gekeken naar een passend vervolgtraject: verbetermogelijkheden worden aangereikt en er kan besloten 

worden tot stage verlenging en/of er wordt gestart met een geïntensiveerd begeleidingstraject. De opleiders en 

de opleidingsgroep gaan in goed overleg met de aios om zo het functioneren van de aios te optimaliseren. In het 

geïntensiveerde begeleidingstraject ontstaat een individueel gericht, intensief begeleidingsschema, waarbij je als 

aios veel contact hebt met je supervisor, gericht op een verbetering in je functioneren.  

In incidentele situaties kan het wenselijk zijn om in een andere instelling de opleiding te vervolgen, dit kan dan in 

overleg binnen het consortium of daarbuiten, geregeld worden. 

Indien deze getroffen maatregelen uiteindelijk niet resulteren in een voldoende functioneren van de aios, dan 

kan de opleider, conform het Kaderbesluit CGS, besluiten dat de opleiding niet wordt voortgezet.  Dit is een 

zwaarwegend besluit en zal slechts weloverwogen en na brede consultatie met de opleidingsgroep genomen 

worden.

Onderstaande redenen kunnen aanleiding zijn om de opleiding te beëindigen. 

•	 Einde eerste jaar is een nadrukkelijk geschiktheidsbeoordelingsmoment, hierbij zal vooral gelet worden 

op kennisvermeerdering en bekwaamheidsontwikkeling van EPA’s. Het ontbreken van leercurve, zonder 

aanwezigheid van een tijdelijke oorzaak, en/ of onprofessioneel gedrag is een reden voor beëindiging. Ook 

kan ernstig onprofessioneel gedrag aanleiding zijn om gedurende het eerste jaar de opleiding per direct te 

beëindigen. 

•	 Einde tweede jaar zal onvoldoende leervermogen en daardoor achterblijven van de bekwaamheidsontwikkeling 

in EPA’s of ernstige communicatieve hiaten en/ of onprofessioneel gedrag reden zijn voor beëindiging van de 

opleiding. 

•	 Einde derde jaar: het niet behaald hebben van het bekwaamheidsniveau van de EPA’s, behorend bij het einde 

van het derde jaar, kan reden zijn voor beëindigen van de opleiding. Tevens wordt van de aios verwacht dat zij 

een verdergaande ontwikkeling tot psychiater in brede zin zal doormaken. Bij stagneren van de ontwikkeling 

wordt de geschiktheid nogmaals kritisch beoordeeld. 

•	 Eindbeoordeling: drie maanden voor het afronden van de opleiding wordt nogmaals de geschiktheid voor het 

specialisme beoordeeld. Redenen voor beëindiging in een late fase van de opleiding liggen zelden meer in het 

onvermogen om te leren en te ontwikkelen. Onverwacht onprofessioneel gedrag blijft een aanleiding om de 

opleiding te beëindigen.

 

Het dan volgend officiële gesprek met de aios zal gevoerd worden door de opleider samen met de plaatsvervangend 

opleider. De aios mag zich in dat gesprek laten bijstaan door een andere persoon (geen collega- aios). Dit gesprek 

zal in een verslag worden vastgelegd.  

De aios kan bezwaar aantekenen tegen dit besluit, conform de geschillenprocedure van de KNMG: Bemiddeling en 

Geschil.



3736OPLEIDINGSPLAN 2020

OPLEIDINGSPLAN 

2020

Het nieuwe toekomstgerichte Mediant opleidingsplan is geschreven en we zijn inmiddels begonnen met de 

implementatie ervan. 

Sinds 2013 heeft Mediant de opleiding tot psychiater weer in huis. Onze uitwerking had al meerdere elementen van 

het nieuwe LOP in zich. Dit nieuwe opleidingsplan is voor Mediant een logische stap in het verder ontwikkelen van 

de opleiding en sluit nauw aan bij de ontwikkelingen en visie van Mediant als organisatie. Het kan gezien worden 

als de omschrijving van ingezette veranderingen, een verbeterplan en een aanpassing aan het LOP. Het is in nauwe 

samenwerking tussen aios en opleiders ontwikkeld en geschreven. 

Dit opleidingsplan bevat de EPA’s, nieuwe beoordelingssystematiek, aanvullingen en wijzigingen in het lokale 

onderwijs, en aanpassingen zoals verplichte stages e.d. De rol van de aios zal sterker naar voren komen. De 

komende jaren zullen we al deze zaken steeds beter in de vingers krijgen en steeds verder ontwikkelen. De 

beoordelingen zullen steeds concreter worden door de integratie van de beoordelingsniveaus en de theorie van 

Bloom. Gezocht wordt naar de beste werkwijze. 

De opleiding van Mediant maakt deel uit van het consortium Noord Oost Nederland.  

Dit consortium staat landelijk goed bekend vanwege goed onderwijs en veel aandacht voor de psychotherapie. 

Jaarlijks is er de z.g. Havikshorst dag, een dag voor opleiders en aios  vertegenwoordigers, waar het jaarverslag 

van het consortium en nieuwe ontwikkelingen of belangrijke onderwerpen besproken en uitgediept worden. Het 

consortium heeft een start gemaakt met het regionale opleidingsplan. Er is recent een intervisiegroep gestart met 

opleiders. Onderling is er een goede samenwerking. Dit blijkt o.a. door in gemeenschappelijk overleg de instroom 

ieder jaar weer met onderlinge overeenstemming te verdelen.  

De verbonden opleidingsinstellingen dragen allen bij aan het regionale wetenschappelijke tijdschrift: GGZ 

wetenschappelijk. De regionale visitatie staat eveneens op het programma van het consortium en zal het komende 

jaar vormgegeven worden. 

Mediant is ook in beweging, gericht op goede zorg, waarbij kwaliteitsverbetering een continue thema is. 

Multidisciplinaire samenwerking en doelmatigheid in de zorg zijn belangrijke thema’s. Er zal tevens meer digitale 

zorg en behandeling verleend worden in de toekomst. Ook de maatschappelijke context van de GGZ zal niet stil 

staan. Mediant is Gewoon Goed op weg. 

Opleiden is een dynamisch proces en kan derhalve niet goed statisch omschreven worden in een plan. Dit plan 

zal daarom om de twee jaar geëvalueerd worden, de eerste keer in 2022, en geactualiseerd met input van aios, 

opleidingsgroep en opleiders.

Literatuur: 

Landelijk Opleidingsplan voor de geneeskundige vervolgopleiding Psychiatrie, CGS, 1 juli 2020, NVvP Utrecht

Bloom B.S. et al, Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals, Handbook, (2001) 

revised, New York. 
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OVERZICHT DEEL 2: DE BIJLAGEN
De bijlages zijn te downloaden via: www.mediant.nl/opleidingsplan

 

1.  Stage omschrijvingen

         1.1  HIC klinische crisisinterventie Helmer Es

         1.2  Ouderen psychiatrie, klinische afdeling

         1.3  Crisis- en voordeurteam

 1.4  Gecombineerde stage Stemming- en Angst stoornissen/

  Psychotrauma en Expertise centrum voor Bipolaire 

  Stemmingsstoornissen

        1.5  Ziekenhuis psychiatrie

        1.6  Kinder- en Jeugdpsychiatrie

        1.7  Ouderenpsychiatrie ambulant

        1.8  Centrum voor neuropsychiatrie

        1.9  HIC beleidspsychiatrie Helmer Es

        1.10  Bemoeizorg

        1.11  PaZZage, herstelgerichte zorg

        1.12  De Boerhaven, centrum voor persoonlijkheidsstoornissen

        1.13  COS, Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

        1.14  ABC, Centrum voor Jongeren met een psychose

         

2.  EPA’s volgens LOP

3.  Samenstelling van de opleidingsgroep

4.   Overzicht Voortgangs- en Beoordelingsgesprekken

5. Reglement Centrale opleidingscommissie

6. Reglement onderzoekscommissie

7.  Organogram

8.  Opleidingsgroep/ Organisatie reglement 
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