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ART B 9 Kaderbesluit

Beleidskader als bedoeld in art. A 2.4 Kaderbesluit CSG betreffende wijziging
opleidingsprogramma
Art B 9 Kaderbesluit luidt:
B.9.
Wijzigingen opleidingsprogramma
1.
Wijzigingen in het opleidingsprogramma stelt de aios op in overleg met de opleider, de
opleidingsinrichting en het opleidingsinstituut, waarbij het opleidingsprogramma zodanig wordt
aangepast dat ten volle aan alle opleidingseisen kan worden voldaan en de continuïteit van de
opleiding gewaarborgd is.
2.
Het opleidingsinstituut bepaalt de voorwaarden voor compensatie van een gemist
opleidingsonderdeel.
3.
Het opleidingsinstituut beoordeelt het gewijzigde opleidingsprogramma en bericht in geval van
goedkeuring van het gewijzigde opleidingsprogramma, de SGRC hierover.
4.
Bij goedkeuring van het gewijzigde opleidingsprogramma kan het opleidingsinstituut besluiten tot
een langere dan de in artikel B.3., vierde lid, genoemde geldigheidsduur.
Bij wijziging van het opleidingsprogramma als gevolg van toepassing van artikel C.16. of artikel C.22. ten
aanzien van een opleidingsinrichting, kan de SGRC door het stellen van voorwaarden afwijken van de voor
de praktijkopleiding geldende bepalingen.
De SGRC heeft als beleidskader bij art 9 Kaderbesluit CSG vastgesteld::
1. het gewijzigd opleidingsprogramma na opschorting of onderbreking bevat of compenseert alle
opleidingsonderdelen die bij aanvang van de opschorting of onderbreking niet met goed gevolg
afgerond waren;
2. het gewijzigd opleidingsprogramma in geval van deeltijd of combinatie van opleiding en
wetenschappelijke onderzoek spreidt het cursorisch onderwijs zo gelijkmatig mogelijk over de
volledige opleidingsduur;
3. als de einddatum van de opleiding, na wijziging van het opleidingsprogramma, later dan 5 jaar na
de begindatum is komen te liggen, moet in de slotfase van de opleiding per jaar tenminste 32 uur
van het contactonderwijs gericht zijn op actualisering van tijdens de opleidingsduur verouderde
kennis;
4. bij de beoordeling van een verzoek tot vrijstelling gedaan in het kader van wijziging van het
opleidingsprogramma na onderbreking of opschorting worden de termijnen van art. B.102b en
B10.3b gerekend vanaf de datum hervatting opleiding.

Toelichting
Aan het begin van de opleiding stelt de aios zijn eigen opleidingsprogramma op, dat de goedkeuring van
het opleidingsinstituut behoeft.
Als de beoogde einddatum opleiding volgens dat programma een andere is dan de datum, gelegen 4
kalenderjaren na aanvang van de opleiding, wordt deze datum door het opleidingsinstituut aan de SGRC
gemeld.
Indien de opleiding niet overeenkomstig het vastgestelde programma kan worden vervolgd, moet het
worden gewijzigd in overleg met de opleider, de opleidingsinrichting en het opleidingsinstituut. Het
opleidingsinstituut bericht de SGRC over het gewijzigd opleidingsprogramma.
In de volgende situaties dient een gewijzigd opleidingsprogramma te worden opgesteld:
- verlenging opleiding in het kader van de eindbeoordeling (B5)
- opschorting van de opleiding als een waarnemend opleider langer dan 6 maanden functioneert (B
6)
- deeltijd: bij aanvang opleiding en/of wijziging percentage opleiding/werkzaamheid (B7)
- hervatting opleiding na onderbreking (B8)

-

combinatie opleiding en wetenschappelijk onderzoek (B17)
in geval van intrekking erkenning(C16, C22)

toevoeging september 2008:
Ad 3: indien de opleidingsduur langer dan 5 jaar wordt ten gevolge van hervatting na onderbreking,
opschorting of deeltijd, dient bij die wijziging het nog te volgen onderwijs opnieuw te worden ingepland in
de resterende opleidingsperiode. Daarnaast dient beoordeeld te worden, op welke wijze reeds gevolgd
onderwijs dat inmiddels verouderde moet worden geactualiseerd, en daarmee samenhangende
onderwijsuren moeten ook voor de resterende opleidingsduur worden ingepland. Het dient zo te zijn, dat in
het laatste opleidingsjaar 32 uur cursorisch onderwijs wordt gevolgd.
In geval van een verlenging van de opleiding op opleidingskundige redenen: als daarbij de maximale
opleidingsduur van 5 jaar niet wordt overschreden hoeft er geen cursorisch onderwijs te worden ingepland.
Hierop zijn twee uitzonderingen:
- de cursist voor wie de nominale opleidingsduur door deeltijd, onderbreking of opschorting leidde
tot een langere duur dan 5 jaar
- de cursist die al voor het in werking treden van het kaderbesluit verlenging of uitstel had gehad.
Voor deze cursist geldt dat – als er überhaupt gronden zijn om hem of haar in de gelegenheid te
stellen de opleiding af te ronden – als norm voor het onderhoud van reeds in de opleiding
verworven kennis en vaardigheden – de werkzaamheden in de/een voor het specialisme erkende
opleidingsinrichting moeten zijn voortgezet, aan ict of praktijkbegeleiding moet zijn deelgenomen,
en dat er 32 uur relevante uren cursorisch onderwijs per jaar zijn gevolgd.
Sinds 1-1-2005 is verlenging eenmaal, en voor maximaal 12 maanden, op opleidingskundige gronden
mogelijk. Deze bepaling geldt op grond van het Kaderbesluit CSG, art. E.1.2, overgangsbepalingen, ook
voor aios die voor 1-1-2005 met de opleiding waren begonnen. Als een aios die op 1-1-2005 al in opleiding
was na die datum (nogmaals) een verlenging nodig heeft is dat eenmaal mogelijk. Voor deze aios geldt, dat
op jaarbasis 32 uur actualiserend cursorisch onderwijs moet worden gedocumenteerd te rekenen vanaf het
moment waarop de opleiding langer dan 5 jaar ging duren.
SGRC 4 november 2004; toevoeging in toelichting door Secretaris 17 september 2008

=

O=

=

