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Art B 10 Kaderbesluit
Beleidskader als bedoeld in art. A 2.4 Kaderbesluit CSG betreffende vrijstelling
Art B 10 Kaderbesluit luidt:
B.10. Vrijstelling
1.
De aios kan worden vrijgesteld van het volgen van een of meer delen van de opleiding.
2.
Vrijstelling van het volgen van een of meer onderwijseenheden kan worden verkregen door kennis:
a.
opgedaan in het kader van cursorisch onderwijs in een opleidingsinstituut, en
b.
in de vijf jaar voorafgaand aan de opleiding, en
c.
die daaraan qua niveau, inhoud en omvang gelijkgesteld kan worden.
3.
Vrijstelling voor een of meer onderdelen van de praktijkopleiding of een of meer stages kan worden
verkregen door kennis en ervaring:
a.
opgedaan in het kader van cursorisch onderwijs en praktijkwerkzaamheden in een
opleidingsinrichting onder begeleiding van een opleider, en
b.
in de drie jaar voorafgaand aan de opleiding, en
c.
die daaraan qua niveau, inhoud en omvang gelijkgesteld kunnen worden.
4.
De aios die vrijstelling wenst te verkrijgen, dient hiertoe een schriftelijke aanvraag bij het
opleidingsinstituut in die ten minste de redenen voor de aanvraag bevat.
5.
De aios verschaft het opleidingsinstituut de gegevens en bescheiden die het opleidingsinstituut voor
de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan
krijgen.
6.
Het opleidingsinstituut beslist binnen acht weken op de aanvraag om vrijstelling, met inachtneming
van het onderwijs- en examenreglement.
7.
In specifieke besluiten kunnen afwijkende voorschriften worden gesteld met betrekking tot vrijstelling
voor sociaal-geneeskundige specialisten die in een ander sociaal-geneeskundig specialistenregister
staan ingeschreven.
De SGRC heeft als beleidskader bij art B 10 kaderbesluit vastgesteld:
1. Het verzoek tot vrijstelling (art B 10.4)
a. Het verzoek dient bij aanvang van de opleiding resp. voor aanvang van het
opleidingsonderdeel waarvan vrijstelling wordt verzocht op de daarvoor bepaalde wijze
bij het opleidingsinstituut te worden ingediend.
b. Indien het verzoek wordt ingediend in het kader van het hervatten van
opleidingsactiviteiten na een opschorting of onderbreking wordt in art. 10 lid 2b en lid 3b
‘voorafgaand aan de opleiding’ gelezen als ‘voorafgaand aan het hervatten van de
opleidingsactiviteiten’
2. Vrijstelling van cursorisch onderwijs
a.

Aan cursorisch onderwijs in een opleidingsinstituut (art B. 10.2a) wordt gelijkgesteld
cursorisch onderwijs binnen een opleidingsinrichting mits vooraf door het
onderwijsinstituut, waar het onderwijs werd gevolgd, overleg was gepleegd met het
opleidingsinstituut over de vorm, duur en inhoud van het onderwijs, en de afstemming op
de onderwijsdoelstellingen resp. competenties van het betreffende specialisme.

b. Indien van een schriftelijk werkstuk vrijstelling wordt verleend, wordt tevens van het
cursorisch onderwijs bedoeld voor en gericht op het produceren van de scriptie vrijstelling
verleend.
3. Vrijstelling van praktijkscholing (art B 10.3)
a. Vrijstelling van praktijkscholing wordt verleend,
− als het cursorisch onderwijs bedoeld in art B10.3a gericht was op het kunnen
uitvoeren van de betreffende taken;
− het betreffende onderwijs werd gevolgd in samenhang met het onder begeleiding
uitvoeren daarvan.

b. Indien het overeenkomstige onderwijs bij het opleidingsinstituut een praktijkopdracht
omvat moet deze alsnog worden uitgevoerd, tenzij kan worden gedocumenteerd dat dit
reeds overeenkomstig de criteria van het opleidingsinstituut geschiedde.
c.

De vrijstelling wordt verleend nadat het betreffende cursorisch onderwijs en resp. of de
bijbehorende praktijkopdracht voldoende/ naar behoren zijn afgerond

4. Omvang van de vrijstelling
a.

De vrijstelling van cursorisch onderwijs als bedoeld in art. B.10.1 of van een stage wordt
verleend voor ten hoogste de omvang van het betreffende opleidingsonderdeel (cursorisch
onderwijs, stage) zoals omschreven in het onderwijsprogramma van het
opleidingsinstituut.

b. Vervangende opdracht bij vrijstelling van de scriptie
i. Als het onderwerp van het schriftelijk stuk dat tot vrijstelling van de scriptie
leidde niet relevant is voor het specialisme, moet een vervangende opdracht
worden gedaan in het kader van een onderzoekstage. Indien geen vervangende
opdracht wordt opgelegd, wordt tevens vrijstelling van de onderzoekstage
verleend.
ii. De vervangende opdracht bestaat uit een bijzondere, praktische gerichte onderzoekstage die leidt tot een managementadvies of beleidsadvies over dit onderzoek
waarbij blijk wordt gegeven van sociaal-geneeskundige adviesvaardigheden in
een organisatie (rapportage geeft handvatten voor implementatie) .
iii. Het onderwerp, de doelstelling en de duur van deze bijzondere onderzoekstage
dienen ten genoege van het opleidingsinstituut op de totstandkoming van deze
rapportage te worden afgestemd, zulks in overleg met de opleider. De duur van de
stage bedraagt maximaal 20 dagen.
c.

Vrijstelling van praktijkscholing wordt ten hoogste een verleend voor de duur die het
onderwijsprogramma van het opleidingsinstituut aangeeft voor de praktijkopleiding bij
het cursorisch onderwijs, dat inhoudelijk met het in art B.10 sub 2a bedoelde cursorische
onderwijs overeenkomt.
i. Indien het onderwijsprogramma van het opleidingsinstituut voor cursorisch
onderwijs niets vermeld omtrent de duur van de bijbehorende praktijkopleiding,
dient de aios te documenteren dat en op welke wijze de vaardigheid tot het
uitvoeren van de taken onder begeleiding werd verworven. Bij de vaststelling van
de omvang van de vrijstelling maakt het opleidingsinstituut een redelijke
afweging tussen de omvang van het gevolgde cursorisch onderwijs dat moet
leiden tot vrijstelling van een deel van de praktijkscholing, de omvang van het
overeenkomende cursorisch onderwijs in de opleiding en de totale omvang van
opleiding sociale geneeskunde
ii. De omvang van de vrijstelling van praktijkopleiding kan nooit meer dan 3 jaar
bedragen. In geval van deeltijdopleiding sociale geneeskunde en/of deeltijd
praktijkwerkzaamheden worden termijnen naar rato aangepast.

5. Gewijzigd opleidingsprogramma
Indien verleende vrijstellingen aanleiding geven de opleidingsduur aan te passen dient een
gewijzigd opleidingsprogramma zoals bedoeld in art B 9 te worden opgesteld.
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Toelichting
In tegenstelling tot voorheen heeft de SGRC geen nadere bepalingen opgenomen voor het verlenen van
vrijstelling van de scriptie, omdat het Kaderbesluit CSG de elementen op basis waarvan vrijstelling kan
worden verleend duidelijk aangeeft, nu art. B1lid 2 de scriptie tot het cursorisch onderwijs rekent: het dient
te gaan om een werkstuk dat binnen een opleidingsinstituut tot stand kwam in de 5 jaren voorafgaande aan
de opleiding en dat qua niveau, inhoud en omvang gelijkgesteld kan worden aan de scriptie in het kader
van de opleiding.
SGRC 4 november 2004
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