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De huisartsenzorg staat voor vele uitdagingen, denk aan toename van het aantal zorgvragen 

die steeds complexer worden en vergrijzing van de patiëntenpopulatie. Om deze 

ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, zijn we hard op zoek naar maar liefst:  

 

20 Doktersassistenten in spé 
die zich willen laten omscholen (werken-leren) om hierna 

werkzaam te blijven in de huisartsenzorg 
 

De huisartsenorganisaties in Midden-Brabant hebben samen met het ROC Tilburg de handen 

in één geslagen om per 1 februari 2020 een BBL-klas met doktersassistenten in spé op te 

leiden. En hiervoor zijn we op zoek naar jou! 

 

Wat staat je te wachten? 

Per 1 februari 2020 willen we de allereerste BBL-klas van de opleiding doktersassistent aan het 

ROC Tilburg van start laten gaan, met een op maat gemaakt opleidingstraject gericht op de 

huisartsenzorg.  

Gedurende 2 jaar word je klaargestoomd voor de uitdagingen waar je als doktersassistent mee 

te maken krijgt. Naast 12 uur per week (1,5 dag) aan theorielessen word je 20 uur per week (2,5 

dag) opgeleid in een huisartsenpraktijk in de regio Midden-Brabant. Hier draai je, onder leiding 

van ervaren doktersassistenten mee in de dagelijkse praktijk en voer je verschillende 

werkzaamheden uit. Denk hierbij aan baliewerkzaamheden, telefonisch klachten uitvragen 

(triage), afspraken inplannen, zelfzorgadviezen geven, maar ook de administratieve taken die 

hierbij horen pak je op. Na verloop van tijd draai je ook mee in de spreekuurondersteuning en 

verricht je medische handelingen zoals injecteren, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken en oren 

uitspuiten.  

 

Tijdens de opleiding krijg je ook de kans mee te kijken en luisteren in het medisch callcenter 

van de huisartsenposten Midden-Brabant, waar de (acute) huisartsenzorg tijdens avond-, 

nacht- en weekenduren en tijdens feestdagen plaatsvindt. 

 

Als doktersassistent heb je een baan in het hart van de zorg en ben je een echte spin in het 

web. Je werkt intensief samen met professionals in een team van collega-doktersassistenten, 

huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apotheken, 

enz. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een op maat gemaakt opleidingstraject tot doktersassistent waarin je gedurende 

maximaal 2 jaar werken en leren combineert, op het ROC Tilburg en in een 

huisartsenpraktijk; 

 De opleidingskosten worden door de opleidingspraktijk betaald; 

 Je komt voor 20 uur in dienst van de opleidingspraktijk op basis van een leer-

arbeidsovereenkomst (inclusief studieovereenkomst) met na diplomering zicht op een 

baan als doktersassistent; 

 Voor deze praktijkuren ontvang je een maandsalaris tussen de € 1.854,- en € 2.574,- 

(bruto op fulltime basis). Uiteraard passen de opleidingspraktijken de cao-

huisartsenzorg toe als het gaat om het uitbetalen van vakantiebijslag, 

eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, enz.  

 De uren die je besteedt aan de theorielessen en zelfstudie zien we als eigen investering. 
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Wat breng jij mee? 

 In ieder geval een dosis enthousiasme en leergierigheid om je voor de volle 100% in te 

zetten voor dit omscholingstraject! Een ambitieuze en professionele instelling vinden we 

erg belangrijk en is nodig om hier samen een succes van te kunnen maken; 

 Je beschikt over een vooropleiding in de zorg, bij voorkeur op MBO-niveau 3, 

aangevuld met minimaal 2 jaar relevante werkervaring en je bent klaar voor een 

volgende stap in jouw loopbaan; 

 De combinatie van werken en leren (in totaal 32 uur per week) past in jouw leven en je 

hebt de tijd en ruimte om je hiervoor in te zetten; 

 Je houdt van de dynamiek, hectiek en afwisseling die de huisartsenzorg kenmerkt en 

dit past echt bij je, omdat je gemakkelijk en snel kunt schakelen en het leuk vindt om 

met nieuwe ontwikkelingen mee te gaan; 

 Natuurlijk ben je patiëntvriendelijk, dienstverlenend, stressbestendig en communicatief 

sterk. Daarbij ben je in staat de regie te nemen en ben je een echte doorzetter; 

 Tenslotte ben je te omschrijven als een teamspeler met een positieve instelling! 

 

Nog vragen of solliciteren? 

Ben je benieuwd geworden en/of heb je nog vragen, dan kun je telefonisch contact opnemen 

met de P&O-functionaris van de huisartsenpost Midden-Brabant. Dit is Joleen de Reus en zij is 

tijdens kantooruren te bereiken via 085-5360303 of via personeelszaken@chpmbr.nl.  

 

De eerste sollicitatiegespreksronde staat gepland op 14 november. De tweede 

sollicitatiegespreksronde waarbij er kennis gemaakt wordt met de opleidingspraktijken vindt 

plaats op 20 november.  

Uiterlijk eind november is bekend of je de kans krijgt om te starten per 1 februari 2020. Uiteraard 

is dit onder voorbehoud van voldoende huisartsenpraktijken die een BBL-plek aanbieden. 
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