
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH FEBRUARI 2019 

Beste AIOS, hierbij ontvang je de eerste newsflash van 

2019, waarmee we je op de hoogte willen houden 

van alles wat zich afspeelt binnen onze 

juniorvereniging.  

In deze editie een korte samenvatting van ons 

visiedocument voor 2019-2020 en de resultaten van 

opleidingsenquête, zoals ook gepresenteerd tijdens 

de laatste ALV. Daarnaast hebben we een aantal 

aankondigingen en een vacature voor het jNVKG 

bestuur.   

ALV NVKG – Visie Opleidingsklinieken 

Dank voor jullie aanwezigheid tijdens de ALV van 7-2-

2019! Tijdens deze ALV van de NVKG werd de visie op 

nieuwe opleidingsklinieken besproken.  

Mede dankzij het feit dat wij als AIOS in groten getale 

aanwezig waren, hebben wij een tegengeluid kunnen 

laten horen tegen het loslaten van de ondergrens van 

twee AIOS per kliniek. Als jNVKG bestuur zullen we 

zorgen dat we nauw betrokken blijven bij de 

ontwikkelingen. We houden jullie hiervan op de 

hoogte.  

 

 

“In de PraktEIK” 

VISIEDOCUMENT JNVKG 2019-2020 

De afgelopen tijd heeft het jNVKG-bestuur zich druk 

beziggehouden met het opstellen van het 

visiedocument voor de komende twee jaar. In deze 

periode zullen drie belangrijke thema’s  

centraal staan, namelijk:  

1. Individualisering, profilering en de  

implementatie van EIK.   

2. Verbinding van de AIOS.   

3. Doelmatigheid en waardegedreven zorg.  

Per thema heeft het bestuur doelen opgesteld  

die we, samen met jullie, de komende periode  

uit willen werken. Wij vragen jullie allemaal  

actief mee te denken en ideeën met ons uit  

te wisselen. Het gehele visiestuk kunnen jullie  

vinden in de bijlage. 

 

 

CLUSTER 

VERTEGENWOORDIGERS 

Sinds eind 2017 zijn er in elk cluster 

vertegenwoordigers aangewezen. 

Zij zijn de schakel tussen de jNVKG, 

de aios en het cluster bestuur.  

Hierbij een up to date overzicht:  

Midden: Jantien Altena, Merel 

Krulder, Renee Vroegop 

Zuid: Michiel Voet, Ellen Castro 

OZON: Ellen Dijkstra, Anne ter Keurst 

Noord: Erika Droogsma, Sytske 

Jansen 

West: Katja Kaland, Zuzia Bujakiewicz 

 

Heb je vragen, opmerkingen of 

ideeën; spreek hen gerust aan! 

 

 
 

AGENDA 

 
13-03-2019 LOAG SOMA 1 + GGZ   

20-03-2019 LOAG SOMA 2 

10-04-2019 LOAG + ALV 

07-06-2019 jNVKG LOAG + ALV 

14-06-2019 Lustrum NVKG  

 



 

 

OPLEIDINGSENQUETE 

 

Medio 2018 is de 5e jNVKG opleidingsenquête naar 

jullie gestuurd. 73 AIOS hebben de enquête ingevuld, 

waarvoor onze dank! Op 16 januari hebben wij tijdens 

de ALV de resultaten aan jullie gepresenteerd. Op 28 

januari hebben wij deze resultaten met de opleiders 

besproken. De volgende punten uit de 

opleidingsenquête zijn belicht: 

• Het opleidingsklimaat 

• Manier van feedback geven van de opleiders 

• Onvoldoende aantal KPB`s en KTT`s 

• Het discipline overstijgend onderwijs 

• Onderwijsfrequentie  en meer aandacht voor 

vakspecifieke en discipline overstijgende 

onderwerpen 

• Meer tijd en begeleiding bij uitvoering 

wetenschappelijk product 

• 24-uurs toegang tot literatuur 

• Meer aandacht voor competentie 

management en onderwijs tijdens opleiding 

• Individueel opleidingsplan en individualisering 

• Opleidingsverkorting 

• Burn-out, time management en intervisie 

In de bijlage vinden jullie de volledig uitgewerkte 

enquête met alle aanbevelingen. Samen met de 

opleiders zullen wij als bestuur dan kijken hoe we dit 

kunnen verbeteren, monitoren en over twee jaar weer 

evalueren tijdens de opleidingsenquête 2020. 

Mochten hierover vragen zijn kun je contact opnemen 

met jnvkg@nvkg.nl. 

 

 

Terugblik jNVKG diner 

Op 16 januari werd er na een leerzame jaarLOAG een 

hapje gegeten op de nieuwe locatie in het NBC 

Nieuwgein. Het Italiaanse buffet was goed, het 

gezelschap nog beter! Fijn om met zo'n grote groep 

AIOS inclusief collega's uit de vooropleiding samen te  

kunnen zijn. Bedankt voor de enthousiaste deelname 

en wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 

 

 

 

 

 

 

jnvkg@nvkg.nl 

VACATURES 

 

Reageer op de vacatures  

vóór 8-3 via jnvkg@nvkg.nl  

met korte motivatiebrief en CV 

 

Vacature jNVKG bestuur (1 AIOS) 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

AIOS die vanaf maart/april het 

jNVKG bestuur wil komen versterken. 

Ben jij een enthousiaste AIOS die op 

zoek is naar een extra uitdaging 

tijdens de opleiding? Wil jij 

meedenken over de kwaliteit van 

de opleiding en de belangen van 

de AIOS behartigen? Reageer dan 

door te solliciteren! 

In het kort:  

- Algemeen bestuurslid, met als 

aandachtsgebied Onderwijs en 

Wetenschap 

- Tijdsinvestering gem. 2-3 uur per 

week 

- Minimaal 1,5-2 jaar beschikbaar 

 

Vacature visitatiecommissie (2 AIOS) 

Als AIOS binnen de visitatiecommisie 

voer je ongeveer 2x per jaar een 

opleidingsvisitatie uit. Je bent 

onderdeel van de visitatiecommissie 

ad hoc, samen met 2 klinisch 

geriaters. Voordat je mag visiteren 

volg je een visitatietraining bij de 

RGS.  

- Tijdsbesteding per visitatie 

ongeveer 24 uur  (inclusief dag van 

visitatie, voorbereiding en maken 

van rapport). 

- Bij voorkeur uit cluster Noord, 

Midden of Zuid 

 

AANKONDIGING JNVKG LOAG 

 

Op 7 juni vindt de jaarlijkse jNVKG LOAG 

plaats op de prachtige locatie 

Zaalverhuur 7 in Utrecht, vlakbij het 

centraal station. Omdat je nooit genoeg 

kan leren over leren, is het thema dit jaar 

'Onderwijs'. De dag zal worden 

afgesloten met een gezellig diner. Dus zet 

de datum vast in je agenda! 
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