
 

 

 

 

 

 

Reglement Dispensatie Voortgangstoets NVOG 2015 

1. Alle assistenten in opleiding tot gynaecoloog zijn (tot en met het vijfde opleidingsjaar) verplicht 

jaarlijks deel te nemen aan de Voortgangstoets (Kaderbesluit CCMS). Alhoewel het niet verplicht 

is volgens het Kaderbesluit worden aios in het zesde opleidingsjaar sterk aangemoedigd deel te 

nemen aan de VGT. Dit geldt tevens voor de gynaecologen in hun verdere carrière na afronding 

van de opleiding in het kader van life long learning. 

2. Bij voorziene afwezigheid is de assistent verplicht vooraf dispensatie* aan te vragen. Dit verzoek 

wordt gericht aan de U-opleider. 

3. Het dispensatieverzoek* dient bij voorziene omstandigheden uiterlijk drie weken voor de datum 

van de VGT door de aios ingediend te worden bij de U-opleider. De U-opleider beoordeelt de 

rechtmatigheid van het dispensatieverzoek en koppelt zijn/haar besluit  terug naar de aios. 

4. Bij onvoorziene afwezigheid is de assistent verplicht achteraf dispensatie* aan te vragen . Dit 

wordt gericht aan de U-opleider.  De U- opleider beoordeelt de rechtmatigheid van het 

dispensatieverzoek en koppelt zijn/haar besluit  terug naar de aios. 

5. Indien een aios bezwaar heeft tegen het besluit van de U-opleider inzake het dispensatieverzoek 

zal het Concilium een definitief en bindend besluit hierover nemen. 

6. In geval van afwezigheid zonder dispensatie zal de universitaire hoofdopleider beoordelen of de 

assistent wordt opgeroepen voor een onderhoud met (een afvaardiging van ) het Concilium. Een 

mondeling examen kan deel uitmaken van dit onderhoud. 

7. De U-opleider rapporteert aan het Concilium over de dispensatieverzoeken. Het Concilium 

informeert de commissie Voortgangstoets. 

8. De beoordeling/het resultaat van de toets wordt aan iedereen persoonlijk gemeld. Zowel de  U-

opleider als de NU-opleider van de cluster ontvangen eveneens de uitslag. 

9. De U-opleider dient te zorgen voor het opgeven van de assistenten uit zijn of haar cluster voor 

deelname aan de VGT en draagt  zorg voor een zo accuraat mogelijke opgave. 

10. De U-opleider zorgt voor optimale examenomstandigheden. 

11. De U-opleider stimuleert deelname aan de toets door de eigen opleidingsgroep. Dit geldt ook 

voor de clusterpartners. 

12. De U-opleider stimuleert een opleidingssfeer waarin bespreking van de uitslagen in breder 

verband mogelijk is. 

 

* Redenen voor een verzoek tot dispensatie kunnen bijv. zijn zwangerschaps- en/of bevallingsverlof, 

een presentatie tijdens een congres, buitenlandstage, participatie in de commissie VGT, 

onvoorziene  (privé-) omstandigheden, etc. 

In geval van verblijf in het buitenland / congresbezoek geldt dat de VGT in overleg ook online op een 

ander moment te maken is binnen een bepaald tijdsbestek. 

Utrecht, januari 2015 

 


