Het geïntensiveerde
begeleidingstraject (GBT)
Waarom?
De aios de mogelijkheid bieden om onder intensieve begeleiding
achterstand in ontwikkeling in te halen of twijfel bij de opleider over
de geschiktheid weg te nemen.

Wanneer?
Bij vaststellen van bovenstaande tijdens een voortgangsgesprek,
bij het jaarlijks beoordelingsbesprek of de eindbeoordeling.

Het GBT
Tijdstip van toepassing:
Op elk moment in de opleiding te starten.
Duur:
Drie tot zes maanden.
Hoe vaak:
Eenmaal in de opleiding, om bijzondere omstandigheden
tweemaal (niet aansluitend).
Verlenging opleiding:
Afhankelijk van de inhoud van het GBT kan het traject
leiden tot een verlenging.

wilt u meer weten over de rgs?
Kijk dan op www.knmg.nl/rgs of mail naar rgs@fed.knmg.nl

Stappenplan
voor de opleider

a

 stelt de aios tijdens het gesprek op de hoogte van uw besluit een
U
GBT te starten.

b

In het gesprek wijst u de aios op de geschillenprocedure. U stuurt
het besluit de aios ook schriftelijk toe.

c

U stuurt het besluit ook naar de RGS, samen met het plan voor
het GBT.

d

U past samen met de aios het IOP aan.

e

U en de aios sturen een aangepast opleidingsschema naar de RGS.

f

U voert tijdens het GBT ten minste één voortgangsgesprek.

g

Aan het einde van het GBT spreekt u een geschiktheidsoordeel uit.
U stuurt het geschiktheidsoordeel ook aan de RGS.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS)
rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en
profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. De RGS is ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

voor de aios

a

Hebt u kennis genomen van het besluit tot een GBT in een gesprek
met uw opleider? Heeft uw opleider doel en inhoud van het GBT met u
besproken?

b

Hebt u het besluit ook schriftelijk ontvangen?

Ben u het eens met uw opleider?
Dan zijn de volgende stappen:

B en u het niet eens met uw
opleider? Dan is de volgende stap:

C

Is het IOP aangepast?

De geschillenprocedure.

D

Hebt u samen met de
opleider een aangepast
opleidingsschema naar de
RGS opgestuurd?

E

Weet u dat de opleider aan
het einde van het GBT het
geschiktheidsoordeel moet
uitspreken?

Telefoon (030) 28 23 833
Internet www.knmg.nl/rgs
E-mail rgs@fed.knmg.nl
Twitter @RGSknmg

