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Ter informatie 
 
Stagepunt (subsidie bedraagt € 25.000) 
Het initiatief is een initiatief van Zorggroep RCH Midden Brabant. De Zorggroep werkt samen met de 
LHV kring, HAP Midden Brabant, ROC Tilburg, PRO Praktijkmanagement en SBB.  
 
Projectperiode 

 Januari tot mei 2018  voorbereiding 

 Mei 2018 t/m december 2019  uitvoering 
 
Hoofddoelstelling 
Voldoende en kwalitatief goede doktersassistenten en praktijkondersteuners opleiden in de regio 
Midden Brabant. 
 
Belangrijkste projectresultaten 

1. Inzicht arbeidsmarkt en inspelen op mogelijke toekomstige tekorten. 
Tussentijds resultaat: Inventarisatie leeftijdscategorieën doktersassistenten (18% respons) en 
praktijkondersteuners (50% respons) in de regio. Aan het verhogen van de respons van de 
doktersassistenten wordt gewerkt. Opvallend is de stijging bij praktijkondersteuners bij de 
hogere leeftijdscategorieën. Bij de doktersassistenten zijn twee pieken (rond 20-30 en 40-50) 
zichtbaar met daartussen een dip.  
 

2. Kwaliteit lesprogramma van de doktersassistenten verhogen. 
Tot dusver heeft het Stagepunt met name ingezet op de andere projectresultaten. Als deze 
geborgd zijn in reguliere werkzaamheden wordt gekeken naar dit projectresultaat. 

 
3. Ontzorgen van de huisarts. 

Tussentijds resultaat: De administratieve rompslomp blijkt niet het eerste en meest 
prominente struikelblok voor praktijken om geen stagiair te nemen. Veelal zijn het ervaringen 
uit het verleden of mis- of geen communicatie tussen praktijk en school die ertoe leiden dat 
een praktijk geen stagiair heef (organisatorische rompslomp)t. Hier heeft het Stagepunt dan 
ook met name op ingezet door praktijken te bellen en in gesprek te gaan hierover. 

 
4. Positieve ervaring van de huisarts door voordelen van een stagiair te ervaren. 

Tussentijds resultaat: Tot dusver zijn 10 stagiairs via het Stagepunt geplaatst. Het streven van 
25 plaatsingen blijkt aan de ambitieuze kant te zijn geweest. Gestreefd wordt naar een match 
van de juiste stagiair in de praktijk en juiste overgang van school naar praktijk, zodat de 
huisarts een positieve ervaring heeft. 
 

5. Structurele regionale samenwerking t.a.v. stageplaatsen realiseren (toekomstgericht) 
Tussentijds resultaat: een stuurgroep is ingericht met representanten van de regionale 
partijen. Deze stuurgroep wordt de stuurgroep van programma’s die onder de RAAT vallen, 
zoals Stagepunt Midden Brabant. 
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6. Kennisoverdracht 
Tussentijds resultaat: in Q1 2019 staat een voorlichting voor bestuurders van het ROC 
gepland om te vertellen wat er in de eerstelijnzorg verandert. Deze voorlichting wordt later in 
het jaar herhaald voor docenten. 

 
7. Centrale aanmelding stagiairs 

Tussentijds resultaat: Tot dusver zijn 10 stagiairs via het Stagepunt geplaatst. Het streven van 
25 plaatsingen blijkt aan de ambitieuze kant te zijn geweest. Gestreefd wordt naar een match 
van de juiste stagiair in de praktijk en juiste overgang van school naar praktijk, zodat de 
huisarts een positieve ervaring heeft. 

 
Opgeleverde producten tot dusver 

 Website www.middenbrabant.stagepunt.org 

 Informatie voor praktijken met document wat de praktijk per leerjaar van de stagiair kan 
verwachten en een brochure voor praktijken over Stagepunt Midden-Brabant 

 Informatie voor stagiairs en een brochure voor stagiairs over Stagepunt Midden-Brabant. 
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