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Leeswijzer 

Dit document betreft de eerste editie van de handleiding met informatie voor de startende aios 

specialist ouderengeneeskunde in Groningen. De informatie is bedoeld om overzicht en houvast 

te geven. In het document is veel informatie verwerkt, maar ook wordt verwezen naar instanties 

waar meer informatie over een bepaald onderwerp is gegeven, zoals de websites www.soon.nl of 

www.sboh.nl.   

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.  

Neem dan contact op met Claudia Groot Kormelinck; c.m.groot.kormelinck@umcg.nl   
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1. Inleiding 

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking leidt nu en in de komende jaren tot een sterke 

toename van het aantal chronisch zieken en kwetsbare ouderen. In het verlengde hiervan zal er 

een toenemend tekort ontstaan aan specialisten ouderengeneeskunde (SO) die deze specifieke 

zorg en behandeling vorm kunnen geven. In de recente berekeningen van het capaciteitsorgaan 

komt naar voren dat een aanzienlijke uitbreiding (verdubbeling) van het huidige aantal 

opleidingsplekken noodzakelijk is om deze tekorten aan te vullen (Capaciteits orgaan, 2019). Om 

dit doel te realiseren en om de regionale samenwerking te verstevigen tussen academie en 

praktijk, heeft het UMCG daarom het initiatief genomen een eigen opleiding te starten. Juist in 

Noord- en Oost-Nederland, een regio die gekenmerkt wordt door ontgroening en een relatief hoog 

percentage kwetsbare ouderen, is er grote vraag naar specialisten ouderengeneeskunde.  

 

De Samenwerkende Opleidingen Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) is het landelijke 

gezicht van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Oorspronkelijk vertegen-

woordigden drie opleidingsinstituten SOON, namelijk: GERION, VOSON en SOOL. SOON, in 

samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH, werkgever van artsen in 

opleiding (AIOS) tot specialist ouderengeneeskunde), hebben het initiatief tot het verder 

regionaliseren van de opleidingscapaciteit en het uitbreiden van de opleiding van 3 naar 5 locaties 

gesteund. Ook binnen de Universiteit van Maastricht (UM) wordt een opleidingsinstituut gestart. 

Hiermee ontstaat een adequate landelijke dekking voor de opleiding tot specialist 

ouderengeneeskunde.  

 

In september 2020 start de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde in Groningen. Het 

team van de opleiding wenst alle aios heel veel succes en plezier bij het volgen van deze mooie 

opleiding! 
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2. Missie, kernwaarden en visie van de opleiding ouderengeneeskunde Groningen 

Missie 

De Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen leidt de aios ouderengeneeskunde op tot 

competente, verbindende, communicatief sterke, creatieve, realistische, vooruitstrevende en 

(maatschappelijk) betrokken specialisten ouderengeneeskunde, die ondernemend medisch 

leiderschap tonen en oprechte interesse laten zien in de individuele chronisch zieke en/ of 

kwetsbare oudere patiënt. 

Kernwaarden 

De vier V’s van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen: 

o Verdiepen van kennis en wetenschap 

o Verbeteren van competenties en kwaliteit van de opleiding 

o Verbinden door middel van communicatie en interprofessioneel opleiden 

o Vernieuwen door middel van innovatie en aansluiting bij de actuele ontwikkelingen 

 

Visie 

De speerpunten van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen zijn:  

 "Building a team". Veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect zijn randvoorwaarden 

voor een leerproces waarin reflectie en introspectie centraal staan.  

 "Het rolmodel als inspirator". De beroepspraktijk is het vertrekpunt voor het leren en de 

opleiding, hierin zijn de samenwerking tussen aios en opleider(s) en het "rolmodel zijn" van 

de opleider van essentieel belang voor de kwaliteit van de opleiding.  

 "Aandacht voor speerpunten naast leerpunten". Het individueel opleidingsplan is 

richtinggevend aan de leer- en werkinspanningen van de aios. Hierbij zal ook aandacht zijn 

voor individuele talenten en interesses van iedere aios, zoals stimuleren van een 

promotietraject (AIOTO), stimuleren van onderwijstaken (AIODO) dan wel verdieping (focus op 

een aandachtsgebied) binnen het specialisme ouderengeneeskunde.  

 "Met een andere bril op leren kijken". Bij de terugkomdagen is er extra aandacht zijn voor 

de mogelijkheden tot intra- en interprofessioneel opleiden.  

 "Inbedden in de eerste lijn" De toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om 

samenwerking in het bijzonder in de eerste lijn. Ingezet wordt op een huisartsenstage als 

regulier onderdeel van de opleiding. 

 "Onderwijs met een twist". In het modulaire deel van de opleiding is er ruimte voor 

innovatieve vormen van onderwijs. 

 

3. De opleiding Ouderengeneeskunde Groningen   

De Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen maakt onderdeel uit van de afdeling 

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde. De instellingen bevinden zich voor de Opleiding 

Ouderengeneeskunde Groningen in de provincie: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

 

Er zijn vijf belangrijke uitgangspunten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde 

benoemd in het landelijke opleidingsplan (externe link):  

1.  De beroepspraktijk (voor toelichting zie verderop). 

2.  Competentiegericht leren en opleiden met ‘medisch handelen’ als centraal uitgangspunt. 
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3.  Kenmerkende beroepssituaties: (oefen)situaties die representatief zijn voor het werkveld 

voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 

4.  Krachtige en dynamische leeromgeving: door de combinatie van werken in de praktijk, 

cursorisch onderwijs, intra- en interprofessioneel samenwerken, supervisie, 

voortgangsgesprekken, toetsing en beoordeling 

5.  Eigen verantwoordelijkheid van de aios voor het leerproces. Een leertraject op maat en 

een individueel opleidingsschema en -plan. Dit vraagt van de aios een actieve, 

reflecterende en verantwoordelijke manier van werken en leren waarin de aios eigenaar 

is en blijft van zijn of haar eigen leerproces en opleidingsplan.  

 

3.1 Leren in de praktijk en cursorisch onderwijs 

Het belangrijkste deel van de opleiding (ong. 80%) vindt plaats in de praktijk. De beroepspraktijk 

is het vertrekpunt voor het leren en opleiden van de aios. De praktijkopleiding bestaat uit drie 

opleidingsperiodes en drie stages, verdeeld over de totale opleidingsduur van drie jaar. Tijdens 

deze opleidingsperiodes wordt de aios begeleid door een opleider of opleidingsgroep en tijdens 

de stages door een stagebegeleider. Er vindt daarnaast 1 dag in de week cursorisch onderwijs 

plaats (de terugkomdag). De terugkomdag is op woensdag. Het cursorisch onderwijs heeft twee 

primaire uitgangspunten: (1) de reflectie op het eigen handelen en (2) het verdiepen van kennis 

en vaardigheden, aansluitend op de praktijkvoering. Tijdens het cursorisch onderwijs wordt u 

begeleid door een mentor/groepsbegeleider. Het eerste jaar kan grofweg gezien worden als een 

basisjaar, waarbij u werkzaam bent in de psychogeriatrie en somatiek. Het tweede jaar bestaat uit 

externe stages bij een GGZ-instelling en ziekenhuis. Het derde jaar richt zich op verdieping, 

waaronder een keuzestageplaats en aandacht voor de geriatrische revalidatie zorg. 

Gezien de huidige corona (Covid-19) crisis kan het zijn dat bepaalde onderwijsprogramma’s 

digitaal of op andere wijze plaats zullen vinden. Wij zullen hier tijdig over informeren.  

Jaar 1 

Het cursorisch onderwijs omvat in het eerste jaar ongeveer 40 dagen onderwijs, grotendeels in de 

vorm van de vaste wekelijkse terugkomdag op woensdag in Groningen. Daarnaast is er bij de start 

van de opleiding is een tweedaagse introductie waarin kennismaking en teambuilding centraal 

staat. Vanuit SOON wordt daarnaast de landelijke kennistoets en de STARtclass georganiseerd. De 

STARtclass is een driedaagse cursus om de aios voor te bereiden op de acute zorg die men tijdens 

het werk in de praktijk van het verpleeghuis en bij het doen van diensten kan tegenkomen. De 

STARtclass zal plaatsvinden binnen twee maand na start van de opleiding en vindt plaats in het 

gebouw van Schola Medica in Utrecht.  

Het programma van het terugkom-onderwijs wordt in het eerste jaar gekenmerkt door een 

gevarieerd up-to-date kennis- en vaardighedenonderwijs, afgewisseld met ruimte voor reflectie, 

intervisie en supervisie. In het eerste jaar zijn er ongeveer 40 terugkomdagen, grotendeels 

georganiseerd in de vorm van een vaste wekelijkse terugkomdag op woensdag in het UMCG. Het 

cursorisch onderwijs in het eerste jaar is gebaseerd op vier leerlijnen, die in de praktijk veel 

overlap met elkaar zullen vertonen: Medisch handelen, methodisch werken, communicatie en 

praktijkvoering. Terugkerende vormen van onderwijs zijn: ervaringen uitwisselen, 

casusonderwijs, mentorbegeleiding en de wetenschappelijke vorming.  

Jaar 2 en 3 
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Het 2e jaar kent twee basismodules: de module ziekenhuis en de module ambulante GGZ. Het 3e 

jaar kent drie basismodules: geriatrische revalidatiezorg (GRZ), palliatieve zorg, en consultatie-

vaardigheden in de eerste lijn. Het landelijke onderwijs kent naast de aan de modules verbonden 

landelijke terugkomdagen ook nog een aantal verdiepingscursussen welke in het tweede of derde 

jaar kunnen worden gevolgd: a) verdieping psychogeriatrie, b) verdieping somatiek en c) de 

module leiderschap en organisatie. In het onderwijsprogramma van het tweede en derde jaar is 

ruimte voor meer autonomie en keuzevrijheid, waarbij de aios aan de hand van zijn of haar 

leerdoelen, een keuze maakt uit het modulaire aanbod. In deze leerjaren zal er ook 25 dagen 

landelijk georganiseerd onderwijs worden aangeboden. Doel is tailormade onderwijs met een 

creatieve twist. Speciale aandachtsgebieden tijdens het cursorische onderwijs in het 2e en 3e jaar 

zullen zijn de ontwikkelingen in de extramurale zorg, de juridische en maatschappelijke 

ontwikkelingen, het vormgeven aan taakdelegatie en de navenante vaardigheden als medisch 

leiderschap en organisatietalent. Oog is er ook voor de technologische en andere ontwikkelingen 

in de ouderenzorg. Het wetenschappelijk onderwijs zal op een vernieuwende wijze worden 

vormgegeven. 

In het lokale opleidingsplan wordt uitgebreid toelichting gegeven op het onderwijs bij het UMCG. 

Het lokale opleidingsplan is bestemd voor de aios en opleiders. Dit lokale opleidingsplan is tot 

stand gekomen door het landelijke opleidingsplan als leidraad te nemen. Het landelijke 

opleidingsplan is in te zien via:  

https://www.soon.nl/images/Landelijk_opleidingsplan_digitale_versie.pdf 

Deeltijd  

De opleiding is in principe voltijds, maar de aios kan de opleiding ook in deeltijd doen. Er zijn drie 

veelvoorkomende aanstellingsvarianten:  

•  voltijd: 38 uur per week (praktijk 31,5 uur/terugkomdag 6,5 uur)  

• deeltijd: 30,5 uur per week (praktijk 24 uur/terugkomdag 6,5 uur)  

• deeltijd: 26,5 uur per week (praktijk 20 uur/terugkomdag 6,5 uur)  

Een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur gaat via het SBOH-aanvraagformulier Aanpassing 

arbeidsduur, in combinatie met een schriftelijke motivatie en dient te worden goedgekeurd door 

het hoofd van de opleiding. Het aanvraagformulier en de motivatie levert de aios aan bij het 

secretariaat van de opleiding. Het secretariaat zorgt ervoor dat het hoofd van de opleiding de 

aanvraag beoordeelt. Terugkoppeling over het besluit vindt plaats via een e-mail aan de aios met 

cc aan de RGS en de SBOH. De aanwezigheid in de praktijk stemt de aios altijd zelf af met 

(stage)opleider. Er zijn een aantal dat uitsluitend voltijds kunnen worden gevolgd, namelijk:  

• de introductiedagen aan het begin van de opleiding (twee dagen)  

• de landelijke Verenso-dagen (1 dag per jaar)  

• de STARtclass in jaar 1 (drie dagen) en in jaar 2 (vijf dagen)  

• de ziekenhuisstage (zes maanden) 

 

3.2 Praktische zaken rondom de cursorisch onderwijs dagen 

https://www.soon.nl/images/Landelijk_opleidingsplan_digitale_versie.pdf
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- De aios ontvangt voor aanvang van de opleiding gegevens voor het UMCG account en mailadres. 

Veel communicatie zal plaatsvinden via deze persoonlijke e-mail. Met het UMCG account wordt 

ook toegang verkregen tot het wifinetwerk eduroam, het intranet van UMCG en de bibliotheek.   

- Afmelden voor de cursorisch onderwijs dag doet de aios zo vroeg mogelijk via het secretariaat 

van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (telefoon: 050 361 6696). Het 

secretariaat zal de afmelding doorgeven aan de mentor en docenten. Indien de aios zich afmeldt 

vanwege ziekte dient deze dit ook door te geven aan de SBOH (de werkgever) Met de 

ziekteverzuimmelder op de website van de SBOH kunnen meldingen voor ziekte en hersteld 

gedaan worden (zie punt 5 van dit document).  

De aios is verplicht om aan het cursorisch onderwijs en de kennistoets (zie toetsing) deel te nemen. 

- De onderwijsruimte binnen het UMCG biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van koffie en thee. 

Voor lunch dient de aios zelf te zorgen. Daarnaast biedt het universiteitsrestaurant de 

mogelijkheid tot het verkrijgen van koffie/thee/lunch, dit is tegen betaling. Echter, door de 

huidige situatie omtrent corona kan het zijn dat hiervan afgeweken wordt en dat wij genoodzaakt 

zijn het onderwijs elders te geven.   

- Let goed op persoonlijke bezittingen. Helaas, er wordt wel eens gestolen. UMCG, de RUG en de 

opleiding ouderengeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren goederen.  

 

3.3 Teams 

Teams (een word-based applicatie) zal gebruikt worden als de digitale leeromgeving voor een 

snelle en gemakkelijke communicatie van de aios onderling en met de docenten van de opleiding. 

Teams maakt het mogelijk om te vergaderen vanaf elke locatie d.m.v. een groepschat of 

videobellen. Ook kunnen d.m.v. Teams bestanden (word-, PowerPoint, en Excel) worden bekeken, 

gedeeld en bewerkt. Alle informatie omtrent het onderwijsprogramma, roosters, mededelingen 

en praktische informatie van de cursorisch onderwijsdagen is te vinden via Teams. Hierbij valt te 

denken aan: welke sprekers er komen en welke opdrachten moeten er gedaan worden (bijv. 

artikelen lezen).  

Voor aanvang van de opleiding ontvangt de aios de inloggegevens. Om ervoor te zorgen dat 

iedereen de meest recente informatie ook daadwerkelijk tot zich neemt is het van belang om 

minstens twee keer per week Teams te bekijken, waaronder een dag voor de terugkomdag. Op 

teams is een handleiding te vinden met uitleg over de functies. Indien er problemen zijn met 

Teams, neem dan contact op met de mentor.  

3.4 Het e-portfolio 

In dit digitale e-portfolio verzamelt de aios allerlei relevante documenten m.b.t. beoordeling en 

ontwikkeling zoals toets uitkomsten, praktijkbeoordelingen en behaalde competenties. De aios 

beheert het e-portfolio zelf. Het is belangrijk dat de aios zelf de mentor/groepsbegeleider en 

(stage)opleider toegang verleent tot het portfolio d.m.v. een link voor de duur van de 

(stage)opleidingsperiode. Meer informatie over het e-portfolio is te vinden op de 

ondersteuningswebsite van het portfolio: https://www.portfolio-artsenopl.nl/soon/ en op 

https://www.portfolio-artsenopl.nl/soon/resources/Snelgids-voor-de-startende-aios---

SOON.pdf 

https://www.portfolio-artsenopl.nl/soon/
https://www.portfolio-artsenopl.nl/soon/resources/Snelgids-voor-de-startende-aios---SOON.pdf
https://www.portfolio-artsenopl.nl/soon/resources/Snelgids-voor-de-startende-aios---SOON.pdf
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Wanneer het gebruikersaccount voor het digitale portfolio door de lokale beheerder is 

aangemaakt, ontvangt de aios een e-mail met een link waarmee het wachtwoord ingesteld kan 

worden. Inloggen op het e-portfolio kan via de inlogbox op de homepage of via 

https://scorion3.parantion.nl/. Let op: Na drie vergeefse inlogpogingen wordt de account 

geblokkeerd. Probeer dus niet drie keer in te loggen, maar vraag na twee vergeefse inlogpogingen 

een nieuw wachtwoord aan. 

3.5 Toetsing en beoordeling 

In de opleiding wisselen leren, toetsing en selectieve beoordeling wisselen elkaar voortdurend af. 

Om de aios een goed inzicht te geven in sterke punten en lacunes in haar/ zijn functioneren en om 

de betrouwbaarheid en validiteit van toetsing te waarborgen, laat hij/zij zich frequent toetsen. 

Ook de opleider kan een toetsmoment voorstellen. Er is landelijk een minimumaantal toetsen 

vastgesteld. Twee keer per jaar wordt er een landelijke kennistoets gemaakt door alle aios (van 

alle jaren) bij SOON. De aios is verplicht aan de kennistoets deel te nemen. Daarnaast kunnen 

aanvullende toetsen worden afgenomen, zowel op initiatief van de aios als op initiatief van 

(stage)opleider/mentor/docent. Aan de hand hiervan ‘bouwt’ de aios in het e-portfolio per 

opleidingsperiode/stage een eigen individueel toetsplan, dat dan voor die periode ‘leidend’ is voor 

wat betreft de uit te voeren toetsen in de betreffende opleidingsperiode/stage. In het plan legt de 

aios, afhankelijk van de opleidingsperiode- of stage, vast welke toetst hij gebruikt. Dit zal 

behandeld worden tijdens de terugkomdag.   

Toetsing en beoordeling vindt gedurende de hele opleiding plaats aan de hand van meerdere 

toetsinstrumenten. Het landelijke toetsplan hanteert grofweg een tweedeling van educatieve 

toetsen (ontwikkelingsgericht, feedback op functioneren van de aios) en selectieve beoordelingen 

(geschiktheidsbeoordeling; vastgestelde momenten in de opleiding waarin opleider en docenten 

zich uitspreken over de beroepsgeschiktheid en bekwaamheid van de aios). Instrumenten die 

gebruikt worden (naast de landelijke kennistoets) zijn onder meer, korte praktijk beoordelingen 

(KPB), video opnames gericht op medisch handelen of communicatie met patiënt/systeem, een 

wetenschappelijke leeropdracht, en Critically Appraised Topics (CAT): een beknopt verslag over 

de beantwoording van een klinische vraag aan de hand van een kritische beoordeling van 

wetenschappelijke literatuur door de aios.  

Voor meer informatie over het landelijke toetsplan zie: 

 https://www.soon.nl/images/190916_Toetsplan_versie_1.2.pdf  

Voor meer informatie over het landelijke opleidingsplan zie hoofdstuk 7 van : 

https://www.soon.nl/images/bestanden_website/algemeen/Landelijk_Opleidingsplan_Specialis

me_Ouderengeneeskunde_v2_pdf_10048654.pdf 

De opleidingsinstituten hebben samen in SOON verband een verplichte literatuurlijst opgesteld 

waarin het cursorisch onderwijs gebruik van wordt gemaakt. De landelijke kennistoets die twee 

keer per jaar wordt afgenomen baseert zich op deze verplichte literatuur. In deze lijst staan ook 

de boeken die als verplichte literatuur gezien worden en die de aios naast de andere genoemde 

kennisbronnen ter beschikking moet hebben. Via TEAMS zal de opleiding nog aanvullende 

kennisstukken voor onderwijsdoeleinden aanbieden. De literatuurlijst is via deze link te bekijken:  

https://www.soon.nl/images/2020-

01_Kennisbronnenlijst_opleiding_specialist_ouderengeneeskunde.pdf 

https://www.portfolio-artsenopl.nl/soon/
https://scorion3.parantion.nl/
https://www.soon.nl/images/190916_Toetsplan_versie_1.2.pdf
https://www.soon.nl/images/bestanden_website/algemeen/Landelijk_Opleidingsplan_Specialisme_Ouderengeneeskunde_v2_pdf_10048654.pdf
https://www.soon.nl/images/bestanden_website/algemeen/Landelijk_Opleidingsplan_Specialisme_Ouderengeneeskunde_v2_pdf_10048654.pdf
https://www.soon.nl/images/2020-01_Kennisbronnenlijst_opleiding_specialist_ouderengeneeskunde.pdf
https://www.soon.nl/images/2020-01_Kennisbronnenlijst_opleiding_specialist_ouderengeneeskunde.pdf
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4. Vakantieregeling 

In overeenstemming met en aanvulling op de regeling arbeidsvoorwaarden SBOH voor aios 

ouderengeneeskunde heeft SOON onderstaande uitvoeringsregeling m.b.t. vakantie vastgesteld:  

 Aios met een 38-urige werkweek heeft recht op 228 uur vakantie per kalenderjaar. 

 Bij een deeltijdopleiding heeft een aios naar rato minder vakantie-uren per kalenderjaar.  

 Er kunnen maximaal 3 weken vakantie aaneengesloten worden opgenomen. 

 Het opnemen van vakantie-uren geschiedt in overleg met het opleidingsinstituut, met de 

(stage)opleider en de opleidings- of stage-instelling. 

 Er kan geen vakantie worden opgenomen tijdens de eerste 6 weken van de opleiding. 

 Er kan geen vakantie worden opgenomen tijdens de STARtclass. 

 Vakantiedagen worden in principe naar rato van de duur van de opleidings- of stageperiode 

opgenomen, waarbij om onderwijskundige redenen de volgende maxima gelden: 

Duur van de periode: 6 maanden, maximale duur vakantie: 3 weken 

Duur van de periode: 3 maanden, maximale duur vakantie: 2 weken 

   

NB: combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld: een 6-maandsstage eindigen met 2 weken vakantie 

en daarna een 3-maandsstage beginnen met 1 week vakantie. 

  

Hanteer de vakantieperiodes in het rooster (vakantieplanning van het noorden), tenzij o.b.v. een 

vrijstelling delen van het onderwijsprogramma niet gevolgd hoeven te worden. Uitzonderingen 

op deze uitvoeringsregeling op grond van persoonlijke omstandigheden vergen de instemming 

van de docenten. Zij leggen dit voor toestemming voor aan het hoofd. Houdt er in de 

vakantieplanning ook rekening mee dat er in principe maar 2 onderwijsdagen gemist mogen 

worden op jaarbasis. Het opnemen van vakantie-uren geschiedt in overleg met het 

opleidingsinstituut (mentor), de (stage)opleider en de opleidings- of stage-instelling. Ook dient de 

aios de vakantie altijd te melden bij het secretariaat van het instituut.  

 

5. Ziekte en zwangerschap 

Eventuele afwezigheid wegens ziekte dient de aios altijd te melden bij de SBOH, de opleider en de 

mentor/groepsbegeleider van de opleiding. De aios meldt op de ochtend van de eerste 

verzuimdag voor 8.30 uur zijn of haar afwezigheid bij de SBOH met behulp van de online 

ziekteverzuimmelder. De aios ontvangt op het bij de SBOH bekende e-mailadres een bevestiging 

van de melding. Het opleidingsinstituut en de opleider ontvangen een verkorte bevestiging van 

deze melding, waarbij alleen het aantal uren van de ziekmelding en de vermoedelijke duur van 

het verzuim wordt doorgegeven. De aios geeft op de ochtend van de eerste verzuimdag ook zelf 

de ziekmelding door aan de (stage)opleider. Daarnaast geeft de aios op de ochtend van de eerste 

verzuimdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur zelf de ziekmelding door aan het opleidingsinstituut (bij 

voorkeur aan mentor en/ of het secretariaat via 050-3616696), als er sprake is van een 

terugkomdag die door de aios niet bijgewoond kan worden. Gedeeltelijke herstelmeldingen gaan 

ook via de ziekteverzuimmelder van het SBOH. In het verzuimprotocol van de SBOH zijn de 

rechten en plichten van betrokkenen op het gebied van verzuim (preventie, begeleiding en re-

integratie) beschreven. De aios is ervoor verantwoordelijk om belangrijke werkafspraken 

kenbaar te maken aan de opleider zodat hiervoor adequate vervanging kan worden gezorgd.  
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Een aios meldt haar zwangerschap en de aanvang van het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet 

alleen aan de SBOH, maar ook aan het opleidingsinstituut (bij de mentor en de 

opleidingscoördinator) en de opleider (of opleidingsinstelling). Samen met de aios zal op dat 

moment het individueel opleidingsplan aangepast worden. Let op: het is volgens de regeling 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof verboden om te werken in de periode van 28 dagen (vier 

weken) voor de uitgerekende datum en 42 dagen (zes weken) na de bevalling. Onder dit verbod 

vallen ook onderwijsdagen of andere opleidingsactiviteiten. Verdere informatie over de 

procedure bij zwangerschap is te vinden op de website van de SBOH, onder Cao en 

Personeelsinformatie.  

Het is mogelijk om de omvang van de opleiding te wijzigen (bijvoorbeeld van 1,0 FTE naar 0,8 

FTE). Dit heeft uiteraard consequenties voor de planning.  

6. SBOH 

De SBOH is de werkgever van de aios ouderengeneeskunde en de financier van de gehele opleiding. 

Op www.sboh.nl vindt u alle informatie over de opleiding en de SBOH overzichtelijk bij elkaar. 

Hieronder vindt u alvast het antwoord op enkele relevante, veelgestelde vragen over 

indiensttreding bij de SBOH.  

Hoe verloopt het proces van indiensttreding? 

De SBOH krijgt van het opleidingsinstituut (UMCG) de gegevens door van de personen die met de 

opleiding gaan starten. Op basis van deze gegevens biedt de SBOH de aios een 

arbeidsovereenkomst aan. Deze arbeidsovereenkomst staat in de portal van de SBOH. De aios 

krijgt de inloggegevens voor het gebruik van de portal per e-mail toegestuurd. De 

arbeidsovereenkomst wordt in de regel 6 tot 8 weken voor de start van de opleiding aan de aios 

aangeboden. Zodra de aios de arbeidsovereenkomst via de portal heeft geaccepteerd en de SBOH 

alle gegevens van de aios heeft verwerkt, stuurt de SBOH aan de aios een bevestiging van het 

aangaan van het dienstverband. De SBOH voert dus geen arbeidsvoorwaardengesprek met aios. 

De arbeidsvoorwaarden voor aios liggen vast in de Cao SBOH. 

Aanmelden bij de RGS  

De aios schrijft zichzelf in in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS). Let er op dat je dit tijdig doet! Zonder inschrijving in het opleidingsregister van 

de RGS kan namelijk niet worden gestart met de opleiding en komt er geen dienstverband met de 

SBOH tot stand.  

Van belang is dat de aios in de basisgegevens de datum van het artsdiploma en de naam van de 

universiteit waar dit is behaald heeft ingevuld voordat de te volgen opleiding wordt geselecteerd. 

Anders zal dit een foutmelding geven in die aanvraag. Daarna kan de aios via het tabblad Mijn 

opleiding aangeven dat de opleiding specialisme ouderengeneeskunde gevolgd gaat worden 

(aanklikken van het loepje). Bij stap 2 wordt de startdatum ingevuld, het opleidingsinstituut 

geselecteerd en zal bij het aanklikken van het loepje bij het kader van de instituutsopleider 

automatisch de juiste naam van de hoofdopleider verschijnen. De gegevens van de datum van het 

artsdiploma en de naam van de universiteit zullen dan al ingevuld zijn. De instructie voor stap 3 

geeft aan dat tenminste 12 opleidingsmaanden in de toekomst moeten worden ingezet, maar dat 

geldt niet voor de opleiding voor het specialisme ouderengeneeskunde. Als opleidingsonderdeel 

wordt alleen maar de specialisme ouderengeneeskunde (geheel) genoemd. Op dat onderdeel kan 
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de hele opleidingsduur van 1-9-2020 tot 1-9-2023 worden ingezet. Bij de opleidingsinstelling 

hoeft alleen het opleidingsinstituut weer worden geselecteerd en bij de opleider zal de naam van 

het hoofd van het opleidingsinstituut dan automatisch in beeld komen. Omdat het 

opleidingsinstituut het opleidingsschema van de aios gaat invullen en bijhouden, hoeven de 

aparte opleidingsonderdelen niet in de aanvraag voor de nieuwe opleiding te worden ingevuld. 

Daarna kan de aios de aanvraag indienen en zal daarna door de RGS in het opleidingsregister 

worden ingeschreven. 

Waar vind ik de salarisstrook? 

Salarisstroken worden gepubliceerd in de SBOH portal. Zodra het salaris gestort is, kan de 

salarisstrook van die maand in de portal worden ingezien en gedownload. Dit zal rond de 24e van 

de maand zijn. Na uitdiensttreding heeft de aios tot 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarin 

deze uit dienst is getreden toegang tot de salarisstroken en jaaropgaves in de portal. Na deze 

datum is het niet meer mogelijk in te loggen in de webportal. 

7. Opleidingsinrichting (werkvloer) 

Een verstoorde werkrelatie tussen de aios en opleider/opleidingsinrichting kan helaas 

voorkomen. Dit vraagt om de volgende manier van handelen: 

- Als de aios en opleider/de opleidingsinrichting de situatie zelf niet heeft kunnen oplossen, meldt 

de verstoorde werkrelatie dan zo spoedig mogelijk bij de mentor/groepsbegeleider. Deze staat de 

aios graag laagdrempelig te woord en zal trachten te bemiddelen. 

- Indien de bemiddeling van de mentor/groepsbegeleider geen oplossing heeft gebracht, wordt 

het probleem voorgelegd aan het (waarnemend) hoofd van de opleiding. Het (waarnemend) 

hoofd kan besluiten een andere opleider en/of een andere opleidingsinrichting te zoeken indien 

het hoofd geen mogelijkheden ziet om binnen de bestaande situatie de opleiding voort te zetten 

(uiteraard alleen wanneer de verwachting is dat de aios met een andere opleider/opleidings-

inrichting de opleiding met succes zal kunnen voortzetten en voltooien).  

8. Vertrouwenspersoon 

(Seksuele) intimidatie, agressie, en pesten zijn voorbeelden van ongewenste gedragingen en 

omgangsvormen die een goed opleidingsklimaat in de weg staan en die niet getolereerd worden. 

Mocht dit of een andere vorm zich toch voordoen, probeer het dan bespreekbaar te maken met de 

mentor/groepsbegeleider of de vertrouwenspersoon voor aios binnen het UMCG, Prof dr. J.L.N. 

(Jan) Roodenburg (l.n.roodenburg@umcg.nl, 06-54251551).  

9. Geschillen 

Van een geschil is sprake zodra één van de bij de opleiding betrokken partijen uitdrukkelijk 

schriftelijk kenbaar maakt dat er een geschil is. De meeste geschillen in de opleiding worden 

aanhangig gemaakt door de aios, die het niet eens zijn met een besluit van het hoofd om de 

opleiding voortijdig te beëindigen. Maar geschillen kunnen ook ontstaan tussen en met opleiders, 

Raadpleeg www.sboh.nl voor informatie omtrent salaris, CAO, declaraties, (reis)kosten, 

pensioen, vakantie, verlof, zwangerschap, ziekte, verhuizing, verzekeringen en 

aansprakelijkheid  

 

mailto:l.n.roodenburg@umcg.nl
http://www.sboh.nl/
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docenten enz. Indien een klacht of conflict ontstaat dan staan wij graag de aios laagdrempelig te 

woord. Voorkomen is beter dan genezen. De mentor/groepsbegeleider kan de aios hierbij helpen. 

Als dit geen oplossing biedt dan kan de aios bij het (plaatsvervangend) hoofd terecht. Als de aios 

dit moeilijk vindt of als het gesprek met het (plaatsvervangend) hoofd niet tot een oplossing leidt, 

kan de aios gebruikmaken van de vertrouwenspersonen en klachtenbemiddeling van het UMCG. 

De KNMG biedt ook een geschillenregeling, te vinden op de website van het KNMG (regeling 

specialismen en profielen geneeskunst). Bij klachten over de SBOH wordt de aios verwezen naar 

klachtenregeling van de SBOH. 

10. Inschrijven in register van specialisten ouderengeneeskunde 

In drie maanden voor de tentatieve beëindiging van de opleiding vindt er een laatste selectieve 

beoordeling plaats. Daarbij geven zowel de mentor als de (stage)opleider advies aan het 

opleidingshoofd of de aios de opleiding mag afronden. Als het opleidingshoofd een positief 

voortgangsbesluit heeft genomen, kan de verklaring voltooiing opleiding aan de RGS worden 

afgegeven. Nadat de aios deze verklaring heeft gekregen, kan deze de RGS verzoeken om 

inschrijving in het specialistenregister.  

 

 

11. Medewerkers opleiding ouderengeneeskunde Groningen 

Dr. Coby Tibben Hoofd opleiding j.g.tibben@umcg.nl  

Dr. Wim Drenthen Plaatsvervangend hoofd w.drenthen@umcg.nl  

Drs. Heleen 

Strijker 

Docent gedrags-

wetenschapper/GZ-psycholoog 

a.h.j.strijker@umcg.nl  

Vacature Docent SO  Procedure loopt 

Drs. Claudia Groot 

Kormelinck 

Onderwijscoördinator c.m.groot.kormelinck@umcg.nl  

Onni de Jonge Onderwijsmedewerker   

secretariaat 

opleidingouderengeneeskunde@umcg.nl  

Prof. dr. Sytse 

Zuidema 

Hoofd sectie 

Ouderengeneeskunde  

s.u.zuidema@umcg.nl  

 

 

12. Belangrijke adressen, websites en documenten 

 

  

 

 

 

 

 

Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen 

Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde  

Universitair Medisch Centrum Groningen 

Oostersingel, Ingang 47, gebouw 50, 2e verdieping 

Postbus 196, 9700 AD Groningen, Huispostcode: FA21 

Mail: opleidingouderengeneeskunde@umcg.nl  

Telefoon: 050 361 6696 (secretariaat) 

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/opleiding-tot-specialist-ouderengeneeskunde 

 

 

mailto:j.g.tibben@umcg.nl
mailto:w.drenthen@umcg.nl
mailto:a.h.j.strijker@umcg.nl
mailto:c.m.groot.kormelinck@umcg.nl
mailto:opleidingouderengeneeskunde@umcg.nl
mailto:s.u.zuidema@umcg.nl
mailto:opleidingouderengeneeskunde@umcg.nl
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/opleiding-tot-specialist-ouderengeneeskunde
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Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en College Geneeskundige Specialismen 

http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie.htm 

 

SBOH, werkgever van aios specialist ouderengeneeskunde  

www.sboh.nl 
 

Schola Medica 

https://www.scholamedica.nl/  

 

SOON: Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland 

www.soon.nl 

 

Verenso beroepsvereniging van specialisten in ouderengeneeskunde 

www.verenso.nl 

 

Vereniging voor AIOS Specialist Ouderengeneeskunde (VASON) 

www.vason.nl 

http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie.htm
http://www.sboh.nl/
https://www.scholamedica.nl/
http://www.soon.nl/
http://www.verenso.nl/
http://www.vason.nl/

