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Veranderingen in de visie op gezondheid en de 
gezondheidszorg leiden tot toenemende en complexere 
zorgvragen. In de ‘nieuwe ketenzorg’ krijgt de eerste lijn 
een prominente rol. Om hier aan te kunnen voldoen wordt 
de professionele ondersteuning van de huisarts essentieel. 
Goed opgeleide doktersassistenten zijn hierin de steun en 
toeverlaat van de huisarts.

De erkende opleiders Da Vinci College, Leerpunt KOEL 
en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten 
(NVDA) hebben hun krachten gebundeld. Als partners 
in opleiden maken we de verbinding tussen het 
beroepsonderwijs, de vereiste bij- en nascholing van 
vakbekwame doktersassistenten en de groeiende behoefte 
aan doktersassistenten in de eerste lijn. 

Met ons opleidingsaanbod leveren we een bijdrage aan het 
oplossen van nieuwe vraagstukken in een veranderende 
zorgsector en arbeidsmarkt. 

Wilt u extra tijd en 
aandacht voor uw 
patiënten? Bent u bereid 
een bijdrage te leveren 
aan het opleiden van een 
doktersassistent? Ervaren 
zorgmedewerkers 
investeren in hun 
loopbaan om u en 
uw medewerkers te 
helpen bij de groeiende 
zorgvraag.

Informatie
Heeft u een plaats voor een stagiair of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met:  

Da Vinci College 
Anita Severijnen, accountmanager 
T 06 12 27 23 27   
 aseverijnen@davinci.nl

Leerpunt Koel 
Monique Pastoor, accountmanager 
T 078 61 93 068 
 mpastoor@leerpuntkoel.nl

Voor meer informatie over de cursus 
stagebegeleiding kunt u terecht bij: 
NVDA 
Sietsche van Gunst
T 030 26 31 040
 scholing@nvda.nl
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VOOR HUISARTSEN EN 
HUISARTSPRAKTIJKEN

MAATWERK 
BEROEPSOPLEIDING 
DOKTERSASSISTENT



Maatwerkopleiding 
voor zij-instromers
Het Da Vinci College start, in 
samenwerking met Leerpunt KOEL en 
de NVDA, een maatwerkopleiding voor 
gediplomeerde zorgmedewerkers in de 
tweede lijn die zich willen omscholen 
tot doktersassistent. De opleiding 
duurt 18 maanden. Een gedeelte van 
het onderwijs bestaat uit gastlessen 
van ervaren doktersassistenten en 
huisartsen. Hiervoor wordt de expertise 
en het relatienetwerk van Leerpunt KOEL 
ingezet. Voor de doorscholing naar 
vakbekwame doktersassistenten is het 
opdoen van praktijkervaring, middels een 
stage of werken-leren, een vereiste. 

Bent u het stagebedrijf dat deze 
medewerkers zoeken? 
Heeft u behoefte aan extra handen? Wilt 
u een stagiair die vanaf de start van de 
opleiding u direct werk uit handen kan 
nemen? En wilt u een bijdrage leveren 
aan de beroepsontwikkeling van deze 
doktersassistenten in opleiding? Meld u 
dan aan als stagebedrijf. 

Wat zijn de voordelen voor u?
Minimaal twee dagen per week kunt 
u rekenen op een doktersassistent 
in opleiding met ruime kennis van en 
ervaring in de eerste lijn.

Mede door de verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn neemt 
het werk in de praktijk toe en wordt het werk complexer. Een goede en 
betrokken doktersassistent is hierbij een onmisbare factor. Gezien de, naar 
verwachting, toenemende behoefte aan gediplomeerde doktersassistenten 
is het noodzakelijk tijdig nieuwe assistenten op te leiden.

Al vanaf de start van de stage heeft u 
een medewerker die u ondersteunt in de 
dagelijkse werkzaamheden, zoals: te woord 
staan van patiënten, geven van voorlichting 
en advies, zelfstandig uitvoeren van 
verpleegtechnische handelingen, 
assisteren bij kleine medische handelingen 
en het regelen van uw administratie.

Werkbegeleiding
De doktersassistent in opleiding wordt 
begeleid door een praktijkbegeleider uit 
het onderwijs en een werkbegeleider uit 
de praktijk. Gezien de kennis en ervaring  
van de stagiaires heeft de begeleiding in 
de praktijk een coachend karakter. Voor 
de begeleiding van de doktersassistent 
in opleiding biedt de NVDA een 
cursus stagebegeleiding. Kijk voor 
contactgegevens op de achterzijde.

Vergoedingen
Uitgangssituatie voor deze opleiding 
is stage-leren. Voor de inzet van uw 
werkbegeleider heeft u recht op een 
stagevergoeding vanuit het SSFH en VWS. 
Actuele informatie over deze vergoeding 
vindt u op: www.ssfh.nl/vergoedingen. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de 
subsidieregeling Praktijkleren. 
Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidieregeling-
praktijkleren

EEN VAKBEKWAME DOKTERSASSISTENT, 
UW STEUN EN TOEVERLAAT


