SOCIAAL-GENEESKUNDIGEN REGISTRATIE COMMISSIE

Artsenfederatie
Opleiding en Registratie
Domus Medica

Bij art B4.2 en 5 Kaderbesluit:
OVERGANGSBEPALINGEN T.B.V. BEËINDIGEN UITSTELREGELING:
notitie BEZEMKLASSERS 2004
In haar vergadering van 25 maart 2004 heeft de CvU SGRC de volgende voorwaarden bekrachtigd
respectievelijk vastgesteld voor de afronding van de opleiding door sgio’s van wie de opleidingsduur
langer dan 12 maanden na de einddatum (c.q. de nadere einddatum bij part timers of na onderbreking
van de opleiding) verstreken is:
Besloten is aan hen een laatste kans tot afronding van de opleiding te geven.
Voorwaarden zijn:
-

de betrokken arts heeft ononderbroken voldaan, en blijft gedurende de afronding voldoen aan
de voorwaarden voor inschrijving in het opleidingsregister (ingeschreven als arts, minimaal
50% werkzaam in een opleidingsinrichting voor het betreffende specialisme);

-

om na afronding van de opleiding voor registratie in aanmerking te komen moet bij het
verzoek tot registratie door het opleidingsinstituut worden beschreven en kunnen worden
gedocumenteerd dat ten volle wordt voldaan aan de opleidingseisen voor het betreffende
specialisme en aan de eisen voor actualiserende scholing. Voor zoveel nodig zijn ook de
bepalingen betreffende registratie na uitschrijving uit het opleidingsregister van toepassing;

-

de afronding van de opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een erkend
opleidingsinstituut voor het betreffende specialisme;

-

de omvang van de resterende en aanvullende opleidingsverplichtingen moet zodanig zijn, dat
de afronding kan plaatsvinden voor uiterlijk 15 juni 2005;

-

het opleidingsinstituut dient de einddatum van de opleiding van de individuele arts af te
stemmen op de omvang van de resterende en aanvullende opleidingsverplichtingen;

-

deze datum dient voor 1 mei 2004, respectievelijk 1 juni 2004 (afhankelijk van het moment
van aanschrijving van betrokkene) aan te SGRC bekend te worden gemaakt, voorzien van het
akkoord van het opleidingsinstituut;

-

van de aldus vastgestelde einddatum wordt geen uitstel verleend, ook niet in geval van
overmacht.

In haar vergadering van 6 mei 2004 heeft de Commissie hieraan de volgende bepalingen toegevoegd:
Indien niet voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
- tijdig indienen van de planning (voor de datum die daarvoor bij brief aan betrokkene was
medegedeeld)
en/of
- de omvang van het te volgen onderwijs maakt een reële planning voor afronding de opleiding
voor uiterlijk 15 juni 2005 mogelijk
dan dient betrokkene een individueel scholingsprogramma met praktijkopleiding onder begeleiding
en cursorisch onderwijs zitten dat voortborduurt op, aansluit bij en actualiseert op de gevolgde
opleiding en bijscholing, en gericht is op het behalen van de opleidingseisen.
Vastgesteld door de SGRC in haar vergadering van 1 juli 2004; verwijzing aangepast aan definitieve
tekst Kaderbesluit CSG.

