Buitenlandstage in het kader van de opleiding tot arts M+G (incl. profielopleidingen)
Inleiding
Binnen de medische vervolgopleiding M+G zijn stageperioden opgenomen tijdens de
praktijkopleiding. Het is mogelijk om een stage in het buitenland te volgen.
In het Kaderbesluit CGS staan een aantal eisen waaraan moet worden voldaan om een gedeelte van
de opleiding buiten Nederland te volgen. Belangrijk is dat de RGS vooraf toestemming moet hebben
gegevens voor de periode in het buitenland. De RGS heeft daarnaast in de beleidsregels
voorwaarden gesteld aan het volgen van een deel van de opleiding in het buitenland, te noemen
Buitenlandstage1. Om te voorkomen dat de opleidingsduur in cluster 1 en 3 (sociale geneeskunde)
onder de Europese minimumduur komt, staan in artikel 3 (van de beleidsregels RGS 2021 passend bij
artikel B.9 Kaderbesluit CGS) specifieke voorwaarden beschreven waaraan de buitenlandstage moet
voldoen.
Behalve de standaard gegevens wil de RGS ook onderstaande zaken expliciet weten:
• Een duidelijk omschreven doel dat past binnen het individuele opleidingsplan van de aios;
• Er is sprake van ten minste een gelijkwaardig niveau als in Nederland;
• De stage vindt plaats onder supervisie van een (stage)opleider c.q. in een opleidingsinstelling
of stage-instelling die is erkend voor de opleiding door de bevoegde autoriteit in het
betreffende land (cluster 1) of het opleidingsinstituut (cluster 3);
• De periode in het buitenland kan pas beginnen nadat de aios als arts is erkend door de
bevoegde autoriteit in het betreffende land;
• Er wordt aantoonbaar voorzien in begeleiding vanuit het opleidingsinstituut.
Naast instemming door de RGS moet ook het opleidingsinstituut en de SBOH (indien van toepassing)
akkoord gaan met de stage.
Het is dus van belang dat vroegtijdig gestart wordt met de voorbereidingen, een half jaar is zo
voorbij. Er moeten vier partijen akkoord gaan met de stage, namelijk de stage verlenende organisatie
en de bevoegde autoriteit in het betreffende land, het opleidingsinstituut, de SBOH en de RGS(!).
Aangezien vele parttijen erbij betrokken zijn zal de aanvraag veel tijd vergen. Zo heeft bijvoorbeeld
de RGS minimaal 6 weken nodig om de aanvraag te beoordelen.
In de voorbereidingstijd moet ook ingecalculeerd worden dat één van de partijen niet akkoord gaat
met de stageaanvraag. Alle partijen moeten akkoord zijn anders bestaat er het risico dat de stage
niet meetelt als onderdeel van de praktijkopleiding. Indien er vooraf geen akkoord is gegeven en de
stage dan toch wordt gevolgd door de aios, dan kan de stageperiode gezien worden als een soort
onderbreking. Waardoor de beoogde einddatum naar later opschuift en er door de SBOH geen salaris
wordt uitbetaald.
Aanvraagprocedure
In de inleiding is te lezen dat het organiseren van een buitenlandstage de nodige inspanningen kost
van meerdere partijen. Ook voor de aios die de regie (leiding) heeft bij zijn/ haar aanvraag van een
buitenlandstage is het tijdrovend, maar via het stappenplan en de verschillende formulieren vindt
ondersteuning plaats. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die moeten worden genomen en
in de bijlage zijn de diverse formulieren terug te vinden. Het al dan niet officieel doorgaan van de
stage is van de toestemming van de RGS afhankelijk. Zorg dus ook voor een plan B!, een alternatief
indien de buitenlandstage niet door kan/mag gaan.
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https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/beleidsregels-rgs.htm

Het regelen van een buitenlandstage kent de volgende stappen:
• Bespreek je wens tot het volgen van een buitenlandstage met je instituutsopleider en je
praktijkopleider (wanneer je met een praktijkopleidingsdeel bezig bent). Sta hierbij stil bij de
leerdoelen die je dan wilt bereiken in het kader van je opleiding.
• Neem contact op met de beoogde stage verlenende organisatie en bespreek de
mogelijkheden, ook in relatie tot je leerdoelen.
• Zorg dat je alle informatie en bewijzen hebt om de bijgevoegde formulieren in te kunnen
vullen. Het betreft dan informatie over:
1. De instelling waar stage wordt gevolgd;
2. Naam en de functie van de stagebegeleider;
3. Periode waarin stage gaat plaatsvinden;
4. Duidelijk omschreven doel stage passend binnen het individuele opleidingsplan;
5. Waaruit blijkt dat niveau gelijkwaardig is aan Nederland (opleidingsinstituut zal dit
mede bepalen);
6. De stage vindt plaats onder supervisie van een (stage)begeleider c.q. in een
opleidingsinstelling of stage-instelling die is erkend voor de opleiding door het
opleidingsinstituut;
7. Waaruit blijkt dat je als aios door de bevoegde autoriteit in het betreffende land als
arts wordt erkend;
8. Op welke wijze zal de begeleiding vanuit het opleidingsinstituut plaatsvinden.
• Vraag een schriftelijke toezegging van de stage instelling in het buitenland en van de
bevoegde autoriteit.
• Vraag schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.
• Vraag toestemming van je werkgever (SBOH of anders) via de SBOH site aanvraagformulier.
• Tot slot, dien het verzoek voor buitenlandstage in bij de RGS via opleiding@fed.knmg.nl met
als vermelding ‘aanvraag buitenlandstage’. Voeg bij dit verzoek de benodigde formulieren*.
• Indien er toestemming is gegeven door de RGS (en alle partijen dus akkoord zijn) kan de
wijzigingsaanvraag van het opleidingsschema voor de stageperiode in het buitenland
opgenomen worden in mijnRGS.
*Benodigde formulieren voor aanvraag bij de RGS:
1. verklaring opleidingsinstituut buitenlandstage
2. SBOH aanvraagformulier voor internationale activiteiten (buitenlandstage in het kader van de
opleiding/onderzoek)
3. schriftelijke toezegging van de stage instelling in het buitenland en van de bevoegde autoriteit

