HUISARTS WORDEN?

Zo werkt selectie & plaatsing

F E I T E N & FA B E L S
“IK MAG MAAR TWEE KEER
SOLLICITEREN”

“OOK ZONDER WERKERVARING
MAG IK SOLLICITEREN”

FABEL! Solliciteren, dus meedoen aan de selectie

FEIT! Ook zonder relevante werkervaring heb je kans dat

procedure, mag zo vaak als je wilt. Maar meedoen aan de
plaatsingsprocedure (als je geschikt bevonden bent) mag
inderdaad niet meer dan twee keer. Als je tot twee keer toe
geen opleidingsplaats toegewezen krijgt, kun je niet meer
deelnemen aan toekomstige plaatsingsrondes.

wij je geschikt achten voor de huisartsopleiding. Immers,
de opleiding is een complete en goede voorbereiding op
het huisartsenvak.

“IK HEB ALLE INSTITUTEN ALS
VOORKEUR OPGEGEVEN. NU
MAAK IK MEER KANS DAT IK
DE SELECTIE DOORKOM”
FABEL! Het aantal voorkeuren dat je opgeeft, heeft geen
invloed op de uitslag van de selectieprocedure. Je komt
dus niet gemotiveerder over als je alle opleidingslocaties
als voorkeur opgeeft. Als je meer voorkeursinstituten
opgeeft, heb je wel meer kan om geplaatst te worden –
echter: garantie op een plek heb je nooit.

SOLLICITATIEPROCEDURE

SELECTIEPROCEDURE
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sollicitatie

Solliciteren doe je online op
www.huisartsopleiding.nl.
Elk jaar zijn er twee sollicitatie
periodes, gekoppeld aan het
startmoment van de opleiding.
sollicitatieperiode
1 december t/m 31 januari
start opleiding
september
sollicitatieperiode
1 juni t/m 31 juli
start opleiding
maart
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JE BRIEF
GOEDGEKEURD?

brief
beoordeling
Je brief wordt beoordeeld door
een van de opleidingsinstituten.
We kijken naar: motivatie, CV,
taalbeheersing en hoe je reflec
teert op een eerdere afwijzing.
Bij afwijzing van je brief schake
len we een tweede beoordelaar
in (van een ander instituut). Als
die jouw brief ook afwijst, stopt
de procedure hier voor jou. Is
de stand 1-1, dan komt er een
derde en doorslaggevende
beoordeling door de Commissie
Uitvoering en Selectie.
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HOOG
GENOEG
GESCOORD?

LHKtoets

PLAATSINGSPROCEDURE
4

GESCHIKT
BEVONDEN?

STARRinterviews

In de LHK-toets testen we
je vakkennis. De toets wordt
gehouden in de Jaarbeurs in
Utrecht. Je score moet hoog
genoeg zijn om door te kunnen
naar de STARR-interviews.

GEEN OPLEIDINGSPLEK, WAT NU?

TE LAAG GESCOORD?

AFGEWEZEN OP STARR?
Je doet niet mee met de
plaatsingsprocedure.

www.linkedin.com/company/huisartsopleiding-nederland

gefeliciteerd!

Het kan gebeuren dat je wel door de selectie komt, maar via
de plaatsingsprocedure toch geen plek krijgt toegewezen.
Bijvoorbeeld omdat er geen plek meer beschikbaar is bij de
instituten die jij als voorkeur hebt aangegeven. In dat geval
kom je op de na-plaatsingslijst. Die gaat van kandidaten met
de meeste voorkeuren naar kandidaten met de minste voor
keuren. Komt er alsnog een opleidingsplek vrij, dan bieden
we die aan een kandidaat van de na-plaatsingslijst aan (op
volgorde van de lijst).

Het instituut dat jou heeft
uitgenodigd neemt contact
met je op.

 Je kunt ons ook volgen op LinkedIn!

plaatsing
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Zodra de uitslag van de selectieprocedure bekend is, maakt
een computerprogramma een lijst van de geschikt bevonden
kandidaten - in willekeurige volgorde. Iedereen heeft even
veel kans om bovenaan de lijst te komen. Bij elke naam staan
de instituten die die persoon heeft ingevuld, op volgorde van
zijn of haar voorkeur. We beginnen bovenaan de lijst en be
kijken bij elke naam of het instituut van eerste voorkeur een
opleidingsplek beschikbaar heeft. Zo niet, dan kijken we naar
de tweede, derde, vierde voorkeur en zo verder.

JE BRIEF AFGEWEZEN?

Op www.huisartsopleiding.nl vind je veel informatie over
solliciteren, de opleiding, ervaringen van aios en meer.

GEPLAATST?

STARR staat voor SituatieTaak-Actie-Resultaat-Reflectie.
Het is een gespreksmethode
voor bijvoorbeeld sollicitaties.
In de STARR-interviews, twee
sollicitatiegesprekken van elk
40 minuten, beoordelen we
of je de vereiste competenties
voldoende beheerst.

Je ontvangt bericht van
Huisartsopleiding Nederland.

Meer weten?
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Na de plaatsingsprocedure informeert Huisartsopleiding Nederland alle kandidaten per e-mail en brief
over de uitslag van zowel de selectie- als de plaatsingsprocedure. Hierna kun je je scores op de LHK-toets
downloaden. Als je bent afgewezen op je STARR-interviews, kun je ook de toelichting op je afwijzing
downloaden. Heb je een opleidingsplek toegewezen gekregen, dan neemt het instituut contact met je op
voor de verdere procedure.

