
Plustraject 
Voor AIOS – 2018-2019 
 
Het MUMC+ heeft evenals de OORZON het thema doelmatigheid van zorg als een speerpunt 
in haar beleid opgenomen. Dit omdat doelmatig leren denken en handelen een belangrijke 
vaardigheid is van de toekomstige professional. Juist in tijden dat begrotingen voor 
gezondheidszorg zwaar onder druk staan en het waarschijnlijk is dat de komende jaren alleen 
maar meer met krimpende budgetten gewerkt moet worden is doelmatig leren denken en 
werken essentieel. Om doelmatig te kunnen werken zijn competenties op gebied van 
management, organisatie en maatschappelijk handelen essentieel.  
AIOS die een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor deze competenties, kunnen 
onder voorwaarden deelnemen aan onderwijsmodulen die erop gericht zijn deze 
competenties te vergroten. Dergelijke onderwijsmodulen worden aangeboden door het 
Department of Health Services Research middels haar Master program HPIM (Healthcare 
Policy,  Innovation and Management). 
Het gaat om diverse modules die gemiddeld 8 weken duren waarvan de AIOS 1 dag per week 
beschikbaar moet zijn voor contacttijd met medestudenten en docenten. De totale 
studiebelasting inclusief zelfstudie bedraagt per module 20 uur per week. Het volgen van 1 
van onderstaande modulen wordt door de Raad van Bestuur MUMC+, i.s.m. de Academie 
Medische Vervolgopleidingen, vergoed voor ten hoogste 4 AIOS.  
 
Modules: 

- Module HPI4007: Financial Management of Healthcare Organisations  
Collegejaar: 2018-2019,  
Periode: 04.02.2019-05.04.2019;  
Onderwijsdag: dinsdag 

- Module HPI4008: Strategic management, Leadership & Organizational Change in 
Healthcare  
Collegejaar: 2017-2018 
Periode: 04.02.2019-05.04.2019 
Onderwijsdag: vrijdag 

 
Men moet er rekening mee houden dat buiten boven omschreven periode er mogelijk nog een 
inleiding gegeven wordt waarvan deelname vereist kan zijn. 
Klik hier voor nadere informatie omtrent de inhoud van het geboden programma.  
 
Criteria: 
Om in aanmerking te komen voor het volgen van bovengenoemde module dien je: 
 Aantoonbare belangstelling te hebben voor maatschappelijk relevante thema’s  
 Op basis van je persoonlijk ontwikkelplan je algemene competenties verder te trainen  
 Je deelname aan het ‘Plustraject’ passend te laten zijn voor je verdere carrière 

planning 
 Werkzaam te zijn binnen het MUMC+ gedurende de looptijd van de module 
 Toestemming te hebben van het hoofd van je afdeling en je opleider(s)  
 Niet eerder aan het plustraject deelgenomen 

 
Vereisten:  
Bij aanmelding is zowel de AIOS als de opleider zich ervan bewust dat: 
 De AIOS een inspanningsverplichting heeft (maximale inspanning deel te nemen aan 

alle activiteiten die de module je verplicht stelt; denk aan aanwezigheidsplicht en 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-healthcare-policy-innovation-and-management/courses-curriculum


productieve bijdrage tijdens onderwijsmomenten) 
 De AIOS een resultaatverplichting heeft (maximale inspanning de master met goed 

gevolg af te ronden; denk aan het behalen van voldoendes voor testen en opdrachten) 
Indien na overleg met de master coördinator blijkt dat niet aan de inspanningsverplichting 
voldaan werd zullen de kosten van het volgen van de module bij de afdeling in rekening 
worden gebracht. 
 
Aanmelden: 
 
Aanmelden kan vóór  5 december 2018 door onderstaande aanmeldingsformulier op te sturen 
naar: plustraject@mumc.nl  
 
Met toevoeging van de volgende documenten: 
- Ingevuld aanmeldingsformulier, inclusief motivatie  
- CV AIOS 
- Toestemmings- en aanbevelingsbrief opleider / hoofd afdeling 
 
Bij meer aanmeldingen dan de beschikbare plaatsen zal er een selectie plaatsvinden.   
  
 
 

 
  

mailto:plustraject@mumc.nl


Aanmeldingsformulier  

Gegevens AIOS: 

Naam  

Voornaam  

Geboortedatum  

Opleidingsjaar  

Opleidingsziekenhuis op het 
moment van de module 

 

Specialisme  

Naam opleider   

 

Module waarvoor ik me wil aanmelden: 

(aankruisen a.u.b.) 

Financial managing of healthcare organisations [4 febr. t/m 5 apr.]   

Strategic management, leadership & organizational change in 
healthcare [4 febr. t/m 5 apr.] 

 

 
Motivatie: 

(beschrijf kort waarom je bovenstaand aangekruiste module zou willen volgen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


