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Afgifte eindverklaring scholing praktijkopleider: procedure  
 
Toelichting 
 
Een sociaal geneeskundige die de erkenning als praktijkopleider wil verwerven, doorloopt 
hiertoe een scholingstraject, dat bestaat uit enerzijds een cursorische scholing (6 dagen) bij 
het opleidingsinstituut, anderzijds een praktijkdeel binnen de eigen instelling, waarin 
ervaring wordt opgedaan met het opleiden van een Aios. De totale duur van dit 
opleidingstraject bedraagt minimaal 1 en maximaal 1,5 jaar, gerekend vanaf de eerste dag 
van de cursorische scholing. In deze periode voert de praktijkopleider i.o. praktijkopdrachten 
uit, die hij/zij met zijn/haar buddy bespreekt. De praktijkopdrachten kunnen ook in een 
volgende scholingsdag op het instituut besproken worden (‘leren van elkaar’). De 
praktijkopleider i.o. neemt deel aan intervisie en vraagt feedback aan de Aios die hij/zij heeft 
begeleid. Zo vult hij/zij het portfolio. De buddy van de praktijkopleider i.o. accordeert 
a.d.h.v. dit portfolio het praktijkdeel van het opleidingstraject.   
 
Aan het eind van het scholingstraject geeft het opleidingsinstituut een eindverklaring af, 
waaruit blijkt dat de praktijkopleider-in-opleiding zich voldoende heeft bekwaamd. Na 
afgifte van de eindverklaring stuurt de praktijkopleider deze naar de RGS. De RGS geeft 
vervolgens de erkenning af of zet de voorwaardelijke erkenning om in een definitieve 
erkenning.  
 
In onderstaande tabel staat deze procedure puntsgewijs uitgewerkt. 
 

Wie  Wat 

De 
praktijkopleider- 
in-opleiding  
 

- Volgt de zes dagen didactische scholing bij het instituut 
- Vraagt desgewenst voorwaardelijke erkenning aan vanaf de 

eerste dag van de cursorische scholing 
- Doet praktijkervaring op met het begeleiden van een Aios  

o N.B. indien de praktijkopleider i.o. nog geen ‘eigen’ Aios 
heeft kan hij/zij ook een deel van de opleidingstaken van 
een andere praktijkopleider overnemen; 

- Verzamelt de volgende stukken in zijn/haar portfolio: 
o naam Aios en datum vanaf wanneer begeleiding door de 

praktijkopleider i.o. is gegeven  

o bewijsstukken van minimaal 2 gevolgde 
intervisiebijeenkomsten; 

o minimaal 4 praktijkopdrachten of ander bewijsstukken 
(minimaal 1 per kernthema); 

o het IOP met een reflectie op realisatie daarvan; 
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o (schriftelijke) feedback van de Aios, die is begeleid door de 
praktijkopleider i.o. 

o naam buddy en korte reflectie op frequentie en nut van 
contact; 

- Biedt het portfolio voor feedback aan, aan de buddy. 
 

De buddy - Geeft feedback, over het verloop van de opleiding van de 
praktijkopleider-in-opleiding, aan het instituut en aan de 
praktijkopleider-in-opleiding. 

 

De 
praktijkopleider-in-
opleiding: 
 
 

- Voegt de feedback van de buddy toe aan zijn/haar portfolio. 
- Stuurt uiterlijk binnen 1,5 jaar na de eerste scholingsdag het 

volledige portfolio naar het opleidingsinstituut. 

Het instituut  
 

- Geeft op basis van het geaccordeerde portfolio en de volledig 
gevolgde zesdaagse didactische scholing de eindverklaring af 
(format per instituut op te stellen). 

 
N.B. In bijzondere situaties kan er, voordat de eindverklaring kan 
worden afgegeven, tripartiet overleg nodig zijn tussen instituut, 
buddy en praktijkopleider i.o. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
onvoorziene uitloop van het opleidingstraject van de praktijkopleider 
i.o., een niet volledig gevolgde didactische scholing of een onvolledig 
portfolio. 
 

- Evalueert op basis van de verzamelde portfolio’s de 
bruikbaarheid van de door de instituten ontwikkelde 
praktijkopdrachten van de praktijkopleider. 

 

De praktijkopleider  
 

- Stuurt de eindverklaring naar de RGS (uiterlijk binnen 21 
maanden na de eerste scholingsdag)  

 

RGS - Geeft de erkenning af of zet de voorwaardelijke erkenning 
om in de definitieve erkenning. 

 
 

 
 

 


