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Een stageplek vinden: 
zo kan het ook

HUISARTSEN ZOEKEN DOKTERSASSISTENTEN. 
OPLEIDINGEN  ZOEKEN STAGEPLEKKEN. EN VAAK  

GAAT DAT NIET GOED. BIJ HET STAGEPUNT IN  
MIDDEN-BRABANT WERKEN ZE AAN EEN OPLOSSING.

Hugo pinksterboer. beeld: dokterisbezig
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OOK VOOR ZIJ-INSTROMERS
Het Stagepunt kijkt ook naar een beroepsbe-
geleidende leerweg (BBL) voor mensen die als 
doktersassistent aan de slag willen. Annemarie 
Cromwijk: ‘Denk bijvoorbeeld aan werkne-
mers uit de zorg die geen wisseldiensten meer 
willen. Maar ook aan mensen uit heel andere 
beroepen. Er zijn veel doktersassistenten nodig, 
en levenservaring en mensenkennis zijn meer 
dan welkom. We willen deze zij-instromers een 
programma aanbieden dat is toegesneden op de 
behoefte van de huisartsen uit de regio.’

eventuele problemen bij ons terecht kunnen.’
De doktersassistenten in de praktijk worden intussen 
niet vergeten. ‘Vanuit de RCH en de huisartsenpost 
worden scholingen en workshops aangeboden. Nu or-

ganiseren we ook goed bezochte netwerkbijeenkom-
sten rond het thema ‘Sterk in je werk’. Als 

je staat voor een aanwas van nieuwe 
doktersassistenten, moet je niet 

vergeten om de mensen die er al 
werken te koesteren.’

WORKSHOPS
In datzelfde kader zijn er 
workshops voor dokters-
assistenten die stagiairs 
begeleiden. ‘Met die on-
dersteuning krijgen ze er 
vaak meer plezier in. Dat 

vergroot de kans dat ze 
hun werkgever stimuleren 

om stagiairs aan te nemen.’ 
In drie avonden komt onder 

meer aan bod hoe je goed contact 
met je stagiair onderhoudt, wat je 
wel en niet van ze kunt vragen en 
verwachten, hoe je de begeleiding 
aanpakt en hoe je feedback geeft. 
Ook de beoordeling komt aan bod. 
Doktersassistenten en artsen kun-
nen bij Stagepunt ook terecht voor 
informatie over de wirwar aan sta-
gevergoedingen. •

VAAK HEBBEN  
STUDENTEN  

WEINIG IDEE VAN 
DE BREEDTE  
VAN HET VAK

Het gaat bij het Stagepunt om een intensieve 
samenwerking tussen het Tilburgse ROC en 
de 160 huisartsen van de Regionale Coöpera-

tie Huisartsen Midden-Brabant (RCH). Het basisidee 
is eenvoudig: ROC-leerlingen die een stageplaats 
zoeken, melden zich direct of via het sta-
gebureau bij het Stagepunt. Dit on-
derhoudt contacten met de aange-
sloten huisartsen en bemiddelt 
de stagiairs, met oog voor 
een optimale match tussen 
leerling en praktijk. 

DUIDELIJK GEZICHT
Om Stagepunt te laten 
slagen, moet er natuur-
lijk meer gebeuren. Een 
van de problemen is dat 
leerlingen vaak liever bij 
een ziekenhuis werken dan 
in een huisartsenpraktijk. 
Projectleider Annemarie Crom-
wijk van het Tilburgse ROC: ‘Ze 
zien ziekenhuizen als grote organi-
saties die meer mogelijkheden bie-
den. Wij zeggen dan dat de huisart-
senzorg eigenlijk een groot collectief 
is. We geven de huisartsenzorg een 
duidelijker gezicht.’
Verder hebben de studenten wei-
nig idee van de breedte van het vak. 
‘Laat staan dat ze inzicht hebben in 
het groeiende zorgaanbod van de 
huisartsenpraktijken, of in de door-
groeimogelijkheden voor een dok-
tersassistent,’ vertelt Joleen de Reus, 
HR-manager van de RCH. ‘Dat laten we dus graag zien, 
bijvoorbeeld op kansenmarkten. Doktersassistenten die 
bij een huisarts werken vertellen over hun ervaringen en 
promoten zo het vak.’

FITHEIDSCHECKS
De opleiding staat open voor feedback vanuit het werk-
veld. Annemarie Cromwijk: ‘Van huisartsen horen we 
vaak dat eerstejaars studenten erg jong zijn als ze op 
stage gaan. Daarom heeft de school een alternatief ont-
wikkeld. De eerstejaars voeren nu bij bedrijven een door 
het ROC aangeboden fitheidscheck uit, waarbij ze ook 
hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Daarna 
lopen ze een paar dagen mee in een huisartsenpraktijk. 
Dit legt minder druk op de praktijken, terwijl de studen-
ten wel feeling met het vak krijgen.’
Het opbouwen van een goede band met de stagiairs is 
belangrijk. Joleen: ‘Binnenkort gaan we nieuwe stagi-
airs uitnodigen voor een startbijeenkomst. Dan kunnen 
we vertellen wie we zijn en wat we doen, en dat ze met 




