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Regels en procedure buitenlandstage  

Herziene versie dd 26 november 2021 
 
Richtlijn Buitenlandstage AIOS  Obstetrie & Gynaecologie, herziening van de versie september 2014,  
Aangenomen op 26 november 2021 door het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum 

 
1. Een AIOS mag een deel van zijn opleiding in het buitenland doen. Een buitenlandstage kan pas 

worden aangevraagd in het differentiatiedeel van de opleiding.  
 

2. Voorwaarden voordat de buitenlandstage kan worden gedaan zijn: 
a. De leerdoelen in overeenstemming met de opleidingsfase moeten zijn behaald.  
b. Van alle gemaakte voortgangstoetsen mag er maximaal één met een onvoldoende zijn 

afgelegd. 
c. Alle verplichte cursussen zijn gevolgd.  
d. Het portfolio is up-to-date en in overeenstemming met de opleidingsfase en is 

geaccordeerd door de U- en NU opleider. 
 

3. Een buitenlandstage moet aantoonbaar meerwaarde hebben voor de opleiding. 
 

4. Een buitenlandstage vindt plaats in een, in dat land erkende, opleidingsafdeling en kan maximaal 
1 jaar duren. 

 
5. Een buitenlandstage kan alleen plaats vinden indien de AIOS zijn/haar eigen financiering regelt. 

De AIOS gaat met behoud van salaris vanuit Nederland naar de buitenlandse kliniek zonder dat 
hij aanspraak kan maken op reis- en verblijfskosten. Het clusterziekenhuis kan niet verplicht 
worden een additionele financiële bijdrage te leveren. 

 
6. In de aanvraag voor een buitenlandstage wordt een motivatie en een nauwkeurige omschrijving 

van de activiteiten opgenomen met tevens een voorstel voor een aangepast opleidingsschema. 
De AIOS dient aan te geven waarom de kennis en ervaring niet in de eigen (of een andere) OOR 
kan worden opgedaan. De toegevoegde waarde van de buitenlandstage blijkt uit het 
bijgehouden Persoonlijke Opleidings Plan (POP). 

 
7. Het plan wordt door de AIOS voorgelegd aan de U- en NU-opleider, vervolgens besproken in het 

cluster en uiteindelijk goedgekeurd door de verantwoordelijke opleider. 
 
8. In geval van een meningsverschil tussen AIOS en NU-/U-opleider over de meerwaarde c.q. 

goedkeuring van de aanvraag voor een buitenlandstage kan bij het Concilium een bindend advies 
aangevraagd worden. 

 
9. De eindverantwoordelijke opleider keurt de aanvraag uiteindelijk goed.  
 
10. Aparte toestemming van de RGS is niet nodig. In ‘mijn RGS’ kan de buitenlandstage aangegeven 

worden als zijnde in de academie in opleiding. 
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11. Tijdens de buitenlandstage moet er goede communicatie tussen de opleider in buitenland en de 
eindverantwoordelijke opleider plaatsvinden over het POP, de voortgang en de competenties. 
Ook tijdens de buitenlandstage dient het portfolio te worden bijgehouden, inclusief KPB en 
OSAT’s. 

 
12. Na afronding van de buitenlandstage vindt rapportage door de AIOS plaats door middel van een 

reflectieverslag in het e-portfolio dat ook aan het Concilium wordt gestuurd en tevens door 
presentatie tijdens een clustervergadering. 
 

13. Het wordt vanuit het Concilium van harte aangemoedigd de ervaringen van de buitenlandstage 
te delen in het NTOG en op de LOGO website.   

  

 


