OPLEIDINGDUUR PART TIMERS betr. opleidingen voor 1-1-2005 gestart!
Op grond van de opleidingsbesluiten moet de opleidingsduur van part timers in
evenredigheid worden verlengd.
Hieronder wordt aangegeven op welke wijze de SGRC deze bepaling hanteert.
Cursisten dienen bij de aanvang van de opleiding aan te geven volgens welk “model” zij
hun opleiding zullen inrichten, en de afspraken daaromtrent met de werkgever moeten
documenteren.
Opleidingsdagen die door het opleidingsinstituut zijn geprogrammeerd, en die geen
onderdeel vormen van de praktijkopleiding, treden in de plaats van een
praktijkopleidingdag zonder compensatie in opleidingsduur voor afwijkingen van de
duur van de opleidingsdag voor het gekozen model.
Vermindering van het percentage aanstelling tijdens de opleiding moet gemeld worden
en leidt tot een overeenkomstige aanpassing van de opleidingsduur. De aanpassing van
de opleidingsduur vindt plaats per de eerste van de volgende data: begindatum opleiding
of de datum 6 maanden na de begindatum opleiding.
opleidingsduur van 4 jaar
Uitgangspunt is, dat bij werkzaamheid die 80% bedraagt van een voltijds werkweek, de
opleidingsduur 4 jaar is.
Van een voltijds werkweek is sprake als er op 5 dagen hele dagen wordt gewerkt.

(de tabel stelt week met 5 werkdagen bij een voltijds aanstelling voor)
Er is eveneens sprake van een 4-jarige opleidingsduur in de volgende situatie:

(de tabel stelt een week met 4 werkdagen voor. Let op: de opleidingsdag van het
opleidingsinstituut treedt in de plaats van een van de 4 gearceerde werkdagen!)
Een opleidingsduur van 4 jaar geldt voor alle modellen, waarbij op grond van het
arbeidscontract de werkweek van de sgio leidt tot het verrichten van werkzaamheden
gedurende gemiddeld tenminste 32 uur op tenminste 4 werkdagen.
let op: de door het opleidingsinstituut geprogrammeerde opleidingsdagen en stagedagen
treden in alle modellen in de plaats voor een gearceerde dag; gedurende de gehele
periode van 4,5, 5 respectievelijk 6 jaar dienen op het gearceerde aantal dagen
werkzaamheden te worden verricht!
opleidingsduur van 4,5 jaar
als werkzaamheden gedurende 4,5 jaar worden verricht op tenminste 3 werkdagen en er
sprake is van een werkweek van tenminste 27 uur, dan is de opleidingsduur 4,5 jaar.

schema’s opleidingsduur 4,5 jaar:

of

of

opleidingsduur van 5 jaar
als er sprake is van werkzaamheid op tenminste 3 werkdagen bij een werkweek van
tenminste 21 uur:

maar ook:

of

opleidingsduur van 6 jaar
als er sprake is van werkweek van tenminste 3 werkdagen bij een werkweek van
tenminste 15 uur:

of

Einde opleiding
Als een sgio alle opleidingseenheden, waaronder de praktijkscholing, heeft afgesloten
geeft het opleidingsinstituut een eindverklaring af, dat aan alle opleidingseisen is
voldaan.
Na een opleidingsduur van 4 jaar en nadat voldaan is aan alle overige opleidingseisen
kan een part timer door het instituut worden toegelaten tot het bewijs dat ook aan alle
eisen ten aanzien van de praktijkscholing is voldaan.
Het bewijs dient te bestaan uit een verklaring van de (praktijk)opleider dat de sgio in
staat is het specialisme zelfstandig in de volle omvang uit te oefenen en daarnaast het
gekwantificeerde plan voor de praktijkopleiding met bijbehorende rapportages,
verklaringen van de werkgever omtrent de omvang van werkzaamheden en andere
stukken waaruit blijkt dat de opleiding in de praktijk gelijkwaardig is geweest aan die
van een voltijds sociaal-geneeskundige in opleiding.
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