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Art. 8 Kaderbesluit CSG
Beleidskader als bedoeld in art. A 2.4 Kaderbesluit CSG betreffende onderbreking van de opleiding
Art 8, onderbreking, Kaderbesluit CSG luidt:
1. Er is sprake van onderbreking van de opleiding als er tijdelijk geen opleiding, bedoeld in artikel
B.1., wordt gevolgd.
2. Afwezigheid door vakantie overeenkomstig het aantal dagen in de arbeidsovereenkomst wordt niet
als onderbreking aangemerkt.
3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, waarbij de praktijkopleiding meer dan gemiddeld vier
weken in één opleidingsjaar wordt onderbroken, vindt volledige compensatie plaats van het
meerdere van die vier weken.
4. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, waarbij cursorisch onderwijs wordt onderbroken, mag de
onderbreking niet meer dan 20% van het betreffende onderdeel van het cursorisch onderwijs
bedragen en niet meer dan 10% over het totale cursorisch onderwijs.
5. De aios doet van de onderbreking zo spoedig mogelijk, en in geval van zwangerschaps- of
ouderschapsverlof voorafgaand aan de onderbreking, mededeling aan het opleidingsinstituut.
6. Indien de opleiding gedurende 25% of meer van de totale duur van de opleiding, al dan niet
aaneengesloten is onderbroken, stelt het opleidingsinstituut de SGRC hiervan onverwijld op de
hoogte. De SGRC kan in dat geval bepalen dat de opleiding dan wel een deel daarvan opnieuw
gevolgd wordt.
7. Bij deeltijd wordt de periode, genoemd in het derde lid, naar rato gewijzigd.
8. Bij hervatting van de opleiding na onderbreking, bedoeld in het derde lid, wordt het
opleidingsprogramma gewijzigd en is artikel B.9. van overeenkomstige toepassing.
De SGRC heeft als beleidskader bij art 8 Kaderbesluit vast gesteld:
1. Voor het bepalen van de duur van de onderbreking van de opleiding zoals bedoeld in lid 3 en lid 6
is – gelet op de toelichting bij het artikel - het aantal kalenderweken dat er feitelijk geen
(deeltijd)opleiding werd gevolgd bepalend.
2. Als in het geval bedoeld in lid 6 de duur van de onderbreking de (zonodig voor deeltijd
gecorrigeerde) duur van het bij aanvang van de onderbreking reeds gevolgde deel van de opleiding
overschrijdt, dient de gehele opleiding opnieuw te worden gevolgd.
3. Bij de verzoeken tot vrijstelling, gedaan in het kader van de hervatting van de opleiding na
onderbreking, worden de termijnen van art. B.10.2b en B.10.3b gerekend vanaf de datum
hervatting opleiding.
Toelichting
ad 1 en 2: het is dus niet zo, dat een halftimer de opleiding zonder consequenties tweemaal zo lang kan
onderbreken als een fulltimer. En een halftimer die twee jaar na aanvang de opleiding onderbreekt heeft
voor toepassing van lid 6 op dat moment een jaar opleiding achter de rug.
ad 3: als bijvoorbeeld na drie jaar opleiding deze drie jaar wordt onderbroken moet bij hervatting de gehele
opleiding opnieuw worden gevolgd. Afgesloten opleidingsonderdelen hebben op dat moment hun
geldigheid nog, aangezien zij deze gedurende 5 jaar behouden (art. B 3.4). Dat geldt ook voor onderdelen
van de praktijkopleiding die bij aanvang van de onderbreking tussentijds worden afgerond. Voor een niet
tussentijds afgesloten praktijkopleiding kan echter op dat moment, gelet op art. 10.3, geen vrijstelling meer
worden verleend.
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