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Voortgangsgesprek met opleider 
 

Beoordeling van de Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie in opleiding (KMBPio) door de opleider 
(in het eerste jaar driemaandelijks, en tweede jaar halfjaarlijks) 
 
Naam KMBPio: 

Naam opleider:  

Datum eerste/tweede/derde/vierde/vijfde/zesde gesprek:  

 

CHECKLIST 

 
 
Per rubriek in te vullen met één enkel trefwoord in de 

bijbehorende kolom. Zo nodig uitvoeriger 

omschrijven in de desbetreffende toelichting. 

 
 

 
Toelichting 

 
1.Kennis:                             

  

Hoe is het algemeen moleculair pathologisch/                    

biologisch  kennisniveau? 

  

Hoe is het moleculair pathologisch/biologisch 

specialistisch  kennisniveau? 

  

Hoe is de praktische toepassing van kennis?   

Hoe is het probleem oplossend vermogen?   

Hoe is de overdracht van de relevante uitslagen?   

 
2. Vaardigheden:                       

  

Hoe zijn de algemene technische vaardigheden?   

Hoe is de specialistische handvaardigheid in de  

relatie tot opleidingsniveau? 

  

Hoe zijn contactuele vaardigheden ontwikkeld?   

Hoe zijn de administratieve vaardigheden  

(verslaglegging in status, correspondentie)? 

  

 
3. Wetenschappelijke interesse:        

  

Vindt literatuurstudie plaats, regelmatig en     

adequaat? 

  

Hoe is het niveau van refereren en voordrachten?   

Is er actieve deelname en inbreng bij maken van 

protocollen?  

  

Is er voortgang in het wetenschappelijk 

onderzoek? 
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Toelichting 

 
4. Wijze van functioneren:             

  

Hoe zijn de laboratorium vaardigheden 

(kwalitatief en kwantitatief)? 

  

Hoe is de relatie met supervisor(en)?   

Hoe is de relatie met andere assistenten?    

Hoe is de relatie met andere stafleden?   

Hoe is de attitude t.o.v. analisten?   

Is de werkindeling adequaat, met onderscheid van 

hoofd-  en bijzaken (time-management)? 

  

Zijn zelfkritiek en zelfvertrouwen adequaat 

ontwikkeld? 

  

Wordt de opleiding gevolgd met actieve of 

passieve  instelling? 

  

Hoe is de belastbaarheid c.q. 

stressbestendigheid? 

  

Hoe is het onderwijs aan stagiaires, analisten en 

andere medewerkers? 

  

Is de keuze van het specialisme juist?   

5. Competenties en voortgang:   

Is er voldoende voortgang? nee  

Zijn er voldoende KPB behaald? nee  

Zijn er afsprake gemaakt welke thema’s de 

komende  periode centraal staan?    

 nee  

 
6. Resultaat van het gesprek:          

 
 

 

Reden voor aanwijzen van andere supervisor   

Reden voor extra begeleiding   

Reden voor extra studie   

Reden voor extra gesprek   

Reden voor twijfel aan voortzetten van de 

opleiding 

  

 
Toelichting eerste/tweede/derde/vierde/vijfde/zesde gesprek d.d: 
 
Mede in aanwezigheid van:  
 
Opleider: 
 

 KMBPio voor gezien getekend; wel/niet akkoord                             
 


