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Richtlijn buitenlandstage aios medische microbiologie. 
 

Considerans 

Regelmatig bereiken het Concilium via de RGS verzoeken om advies over goedkeuring voor 

het volgen van een deel van de opleiding in het buitenland. Het betreft hierbij zowel training 

in de technische laboratoriumfase, de klinische applicatiefase ofwel het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek binnen het daartoe gegeven kader in het opleidingsplan. Omdat 

tijdens de reguliere vergadering van het Concilium bij herhaling gebleken is dat er bij 

opleiders behoefte bestaat aan een richtlijn bij de accordering van een buitenlandstage volgt 

hieronder een voorstel voor een dergelijke richtlijn. 

  

In het Kaderbesluit CCMS 2011 staat het volgende geschreven over het volgen van een deel 

van de opleiding in het buitenland 

 

Artikel B.1. tweede lid: 

B.1.  Opleiding 

1.  De opleiding voldoet aan het opleidingsplan, bedoeld in artikel B.3. 

2.  De opleiding wordt gevolgd bij één of meerdere opleiders in één of meerdere 

opleidingsinrichtingen. 

 

Artikel B.9. vijfde lid: 

5. Het besluit tot inschrijving in het opleidingsregister vermeldt de opleider die aan 

het eind van de opleiding de eindbeoordeling geeft. 

 

Artikel B.11. Wijzigingen: 

1. Wijzigingen in het opleidingsschema behoeven de instemming van de opleider en van 

de MSRC. 

2. De aios dient ten minste twee maanden voor de beoogde wijziging, bedoeld in het 

eerste lid, een voorstel tot wijziging van het opleidingsschema in bij de MSRC. 

3. Artikel B.9., vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel B.21. Gedeeltelijke opleiding buiten Nederland: 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel B.1., tweede lid, kan een deel van de opleiding 

worden gevolgd in een instelling buiten Nederland mits de aios vooraf toestemming 

heeft verkregen bij de RGS. 

2. De aios dient bij de RGS een schriftelijke aanvraag in, waaruit blijkt in welke 

instelling buiten Nederland, bij welke specialist, gedurende welke periode hij zal 

worden opgeleid. De aios verschaft de RGS de gegevens en bescheiden die de RGS 

voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover hij redelijkerwijs de 

beschikking kan krijgen. 

3. Artikel B.11. is van toepassing. 

4. In het besluit tot verlening van toestemming vermeldt de RGS gedurende welke 

periode de opleiding buiten Nederland wordt gevolgd en tevens voor welke tijdsduur 

deze periode als opleiding in Nederland wordt aangemerkt. 

 

Uit bovenstaande blijkt een zekere mate van ruimte om te definiëren welke voorwaarden 

moeten worden gesteld aan een stage in het buitenland.  

Deze ruimte lijkt groter dan wanneer bij de aios en de opleider het voornemen bestaat om 

binnen Nederland een extra stage te volgen. Niettemin is het, ter bewaking van de kwaliteit 

van een beoogde stage in het buitenland, wenselijk om een aantal minimumeisen te 

formuleren, waaraan zo’n stage zal moeten voldoen. 
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De volgende typen stages kunnen worden onderscheiden: 

1. Stage in het buitenland in een van de hoofdthema’s in de basisfase, theoretische of 

laboratoriumtechnische stage, onderdeel van de gestructureerde leerperiode. 

2. Stage in het buitenland in de klinische fase, deel van de applicatieperiode 

3. Een combinatie van 1 en 2 

4. Wetenschappelijke en/of of verdiepingsstage. 

 

Buitenlandstage, onderdeel van de gestructureerde leerperiode. 

Op dit onderdeel is de structuur van het OMM richtinggevend. Welk onderdeel de aios ook 

volgt -  bacteriologie, mycologie, parasitologie, virologie, infectiepreventie en 

ziekenhuishygiëne – het eindresultaat, vertaald in kennis, vaardigheden en attitude, dient 

equivalent te zijn aan het niveau zoals vastgesteld in het OMM. Dit betekent dat gewaarborgd 

moet zijn dat de begeleiding plaatsvindt op het niveau van het OMM en als zodanig 

gekwalificeerd. De opleider, op wiens gezag de aios de buitenlandstage volgt zal hiervoor 

garant moeten staan en aan het Concilium duidelijk maken op welke manier de begeleiding 

onder deze voorwaarde wordt gerealiseerd.  

 

De documentatie van de aanvrager over de kwalificaties van de opleider/opleidergroep en het 

opleidingsinstituut, waarin de stage zal plaatsvinden, wordt vooraf ter beoordeling aan het 

Concilium beschikbaar gesteld. De secretaris heeft bij één of meer bezwaren overleg met de 

voorzitter om een advies aan de RGS uit te brengen.  

De eisen gesteld aan opleiders en opleidersgroepen in Nederland (zie art C.1  en C.3 

Kaderbesluit) vormen het referentiekader bij deze beoordeling met dien verstande dat eisen 

specifiek gericht op de Nederlandse situatie niet van toepassing hoeven te zijn. 

De opleider evalueert de stage met de aios op basis van een verslag, dat in het portfolio wordt 

opgenomen. Dit verslag wordt ter kennisname aangeboden aan het Concilium. 

 

Een buitenlandse stage mag maximaal de halve duur van de tijd die staat voor het betreffende 

thema in beslag nemen. Alleen het onderdeel wetenschappelijke vorming en het 

verdiepingsonderdeel van de opleiding mogen in het geheel als buitenlandstage worden 

gevolgd. Echter, een AIOS mag in totaal niet langer dan 1 jaar  in het buitenland de opleiding 

volgen.      

 

Buitenlandstage, onderdeel van de applicatieperiode. 

Ook hierop is de structuur van het OMM van toepassing. Het betreft de fase van consultatieve 

werkzaamheden, waarin de aios in toenemende mate ervaring opdoet met het maken van de 

vertaalslag van basale kennis van microbiële ziekten en het resultaat van 

laboratoriumdiagnostiek naar kliniek. Alle hoofdthema’s in de medische microbiologie 

Komen hier bij elkaar. Of de stage nu in het buitenland wordt gevolgd of in een Nederlands 

opleidingsinstituut, ook hier geldt dat het te behalen eindniveau conform het OMM moet zijn 

en dat de aanwezige medische staf gekwalificeerd is om de aios naar dit niveau te begeleiden. 

De eisen gesteld aan opleiders en opleidersgroepen in Nederland (zie art C.1  en C.3 

Kaderbesluit) vormen het referentiekader bij deze beoordeling met dien verstande dat eisen 

specifiek gericht op de Nederlandse situatie niet van toepassing hoeven te zijn. 

Hier ligt een opdracht voor de hoofdopleider van de aanvragende aios om het Concilium de 

informatie te verschaffen die moet leiden tot een positief advies richting RGS. 

 

Wat betreft documentatie vooraf, beoordeling door het Concilium en evaluatie achteraf en de 

maximale duur van de stage is het bovenstaande, onder “Buitenlandstage, onderdeel van de 

gestructureerde leerperiode”, van toepassing. 

 

Buitenlandstage, gecombineerde leer- en applicatiestage. 
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Hierbij is het bovenstaande van toepassing. 

 

Wetenschappelijke en/of verdiepingsstage. 

Deze stages vinden plaats onder de supervisie van een senior wetenschappelijk medewerker 

of onderzoeker van een instituut  dat een aangetoonde wetenschappelijke status en ervaring 

heeft met het onderwerp van studie. Het verdient aanbeveling dat de aios een korte 

omschrijving geeft van het onderwerp waarop de research of de verdieping zal zijn gericht en 

welk resultaat wordt beoogd. Het dient kort en bondig duidelijk te zijn dat het instituut, 

waarin de werkzaamheden worden verricht, en het cv van de begeleider garant staan voor een 

inhoudelijk waardevolle leerperiode. 

 

Wat betreft documentatie vooraf, beoordeling door het Concilium en evaluatie achteraf is het 

bovenstaande, onder “Buitenlandstage, onderdeel van de gestructureerde leerperiode”, van 

toepassing. 

 

Tenslotte 

Onder alle omstandigheden blijft de hoofdopleider in het opleidingsinstituut in Nederland 

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en het beoordelen van het eindresultaat van de 

buitenlandstage. 

 


