SOCIAAL-GENEESKUNDIGEN REGISTRATIE COMMISSIE

REGELING TEN AANZIEN VAN ONDERBREKING VAN DE OPLEIDING.
Deze regeling is van toepassing op opleidingen die voor 1 januari 2005 zijn gestart.
Van onderbreking van de opleiding is sprake als een sgio door onvoorziene omstandigheden (waartoe
zwangerschap en ouderschapsverlof gerekend worden) niet aan alle opleidingsactiviteiten van een
onderwijsmodule heeft kunnen deelnemen.
Om een onderwijseenheid te hebben afgerond gelden wat betreft de aanwezigheid de volgende bepalingen:
1

stages dienen altijd geheel (=90% aanwezigheid) te worden gelopen;

2

van cursorisch onderwijs mag maximaal 10% per module (opleidingsonderdeel zoals thema,
blok) worden gemist;

3

van de praktijkopleiding mag bij onvoorziene omstandigheden maximaal 10% per
assistentschap of onderdeel worden gemist met een maximum van 4 maanden over de totale
vierjarige opleiding.

Als ten gevolge van onderbreking van de opleiding de betreffende onderwijseenheid niet kan worden
goedgekeurd, moeten de onderdelen die ten gevolge van de onderbreking werden gemist alsnog worden
uitgevoerd respectievelijk ingehaald.
Uitgangspunt daarbij is, dat het ontbrekende deel van de betreffende stage, de module of de praktijkopleiding
of het assistentschap alsnog wordt doorlopen, eventueel bij een andere instelling of opleidingsinrichting of
aansluitend bij een andere cursusgroep.
Indien dat niet mogelijk is bepaalt de SGRC op voorstel van het opleidingsinstituut op welke wijze het
gemiste moet worden gecompenseerd.

toelichting
De SGRC kan pas tot registratie als sociaal-geneeskundige overgaan als een arts aan alle opleidingseisen heeft
voldaan. Dat is het geval als alle onderwijseenheden door het opleidingsinstituut zijn goedgekeurd.
Voor elke onderwijseenheid gelden minimum deelname-eisen. Als er teveel van een activiteit is gemist, moet
er dus worden gezorgd dat het gemiste wordt ingehaald.
Pas als dan niet mogelijk is (de cursus wordt niet meer gegeven, de arts die een stuk praktijkopleiding mist
verhuist naar het buitenland) kan er sprake zijn van een andere invulling van de betreffende
opleidingseenheid. In dat geval moet de SGRC haar goedkeuring daaraan verlenen; het opleidingsinstituut
doet daarvoor een op de omstandigheden afgestemd voorstel.
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