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1. Inleiding 

Een herintreder is een arts die opnieuw om inschrijving in één van de registers van de RGS 

verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald. Herintreders kunnen in 

aanmerking komen voor een nieuwe inschrijving nadat zij aan de scholingseisen hebben 

voldaan.  

De kandidaat meldt zich in eerste instantie aan bij de RGS, die bepaalt of de arts in aanmerking 

komt voor een individueel scholingsprogramma. Hierna volgt een gesprek met het hoofd van een 

van de afdelingen Huisartsopleiding. De arts dient uiterlijk binnen één jaar na toestemming van 

de RGS met het individuele scholingsprogramma te starten. 

De samenstelling van het scholingsprogramma is afhankelijk van de kennis en ervaring van de 

kandidaat. De duur van het programma bedraagt één jaar voltijds of evenredig langer in deeltijd. 

Deze periode kan op voorstel van het betrokken hoofd Huisartsopleiding worden bekort of 

verlengd met een periode van maximaal zes maanden, of langer bij deeltijd. De besluitvorming 

hierover is voorbehouden aan de RGS.  

 

De SBOH stelt - onder voorwaarden - financiering beschikbaar voor de individuele scholing. De 

herintredende huisarts treedt in dienst bij de SBOH voor de periode van het scholings-

programma, maar ten hoogste voor 18 maanden bij voltijds opleiding.  

De regelgeving ten aanzien van de herintreding van een huisarts ligt vast in het Kaderbesluit 

RGS: Hoofdstuk D, Paragraaf II-C Individueel scholingsprogramma (zie bijlage 1). 

 

2. Doel scholingsprogramma 

Het doel van het scholingsprogramma is de arts zodanig te scholen dat hij de 

huisartsgeneeskunde weer zelfstandig en naar behoren kan uitoefenen. 

 
3. Scholingsprogramma 
Het hoofd huisartsopleiding stelt het scholingsprogramma op. Bij het opstellen hiervan wordt 
rekening gehouden met de uitgangspositie van de herintreder. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de voor de huisartsopleiding geldende toetsmethoden. Het scholingsprogramma behoeft de 
goedkeuring van de RGS. 

3.1. Voorbereiding 
Ter voorbereiding van het vaststellen van het scholingsprogramma wordt een intake gesprek 
gehouden met de herintreder. Dit om de uitgangspositie, de relevante werkervaring en opleiding 
vast te stellen die van invloed zijn op het leerplan. De herintreder maakt voorafgaande aan de 
start van het scholingsprogramma in elk geval een LHK. De uitslag bepaalt mede het 
scholingsprogramma. 
 
3.2. Scholingsperioden 
De herintreder werkt gedurende de gehele of nagenoeg gehele duur van de scholing gemiddeld 
vier [minimaal drie, afhankelijk van het deeltijdpercentage] dagen per week in de praktijk van 
een erkende huisartsopleider. De arts dient deel te nemen aan alle reguliere activiteiten van de 
HAGRO waar de huisartsopleider deel van uitmaakt.  

http://www.sboh.nl/content.asp?kid=10034791
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Opleiding/Huisarts-2.htm
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Een periode van maximaal drie maanden voltijds of evenredig langer in deeltijd kan worden 
besteed aan stages buiten de huisartspraktijk. 

3.3. Theoretisch onderwijs 
Gedurende het gehele scholingsprogramma besteedt de herintreder gemiddeld één dag per 
week aan theoretisch of cursorisch onderwijs.  
In de scholingsperiode dient de herintreder tenminste 200 uur deel te nemen aan 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering op het terrein van de huisartsgeneeskunde, en/of 
aan onderwijsactiviteiten vanuit de huisartsopleiding. 

3.4. Zelfstudie 
De herintreder dient er rekening mee te houden dat naast het praktijkonderwijs en het 
theoretisch onderwijs er gemiddeld 3‐4 uur per week nodig is voor zelfstudie. 
 
4. Beschrijving programma 
Het hoofd stelt na overleg met de herintreder het scholingsprogramma op, uitgaande van de 
verkregen informatie en de uitslag van de LHK en legt het concept scholingsprogramma ter 
goedkeuring voor aan de RGS. In het concept scholingsprogramma wordt de structuur, de 
inhoud en de toetsing vast gelegd. 

4.1 Scholing in de huisartspraktijk 
Afhankelijk van het scholingsprogramma wordt gekozen voor één van de opleidingsjaren 
De werkzaamheden worden verricht in de praktijk van een ervaren opleider. 
 
4.2 Theoretisch onderwijs 
Tijdens de opleidingsperiode wordt regulier cursorisch onderwijs, passend bij het 
scholingsprogramma gevolgd.  Waar mogelijk wordt geaccrediteerde nascholing gevolgd. Op 
grond van de uitslag van de LHK zal worden bepaald welke specifieke aandachtspunten aan de 
orde moeten komen. 

4.3 Zelfstudie  
o.a. recente literatuur H&W etc., PIN nascholing NHG, NHG standaarden (24 uur). 

4.4 Toetsing 
Tijdens het scholingsprogramma wordt verplicht deelgenomen aan alle daarvoor in aanmerking 
komende toetsing‐ en evaluatie-activiteiten [Combel, consulttoets  Maas Globaal, 
vaardighedentoetsing en LHK].  
Uiterlijk na zes maanden voltijds berekende scholingsmaanden wordt op basis van de dan 
beschikbare gegevens door het hoofd Huisartsopleiding besloten over al dan niet voorzetten van 
het scholingsprogramma en over de geplande duur ervan [bekorting of verlenging met maximaal 
zes maanden voltijds]. Een voorstel tot bekorting of verlenging wordt met redenen omkleed ter 
goedkeuring aan de RGS voorgelegd. 

De opleider en docenten dienen een driemaandelijks voortgangsverslag voor het hoofd van de 
huisartsopleiding op te stellen. 

Bijlage 1: 
Regelgeving RGS ten aanzien van het Individuele scholingsprogramma.  
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Bijlage 1 

Kaderbesluit RGS 

Dit besluit is in werking getreden op 19 juni 2013 en werkt terug tot 1 januari 2013.   

 
Paragraaf II-C Individueel scholingsprogramma (pagina 20)  

D.11. Individueel scholingsprogramma  

1. Er is een individueel scholingsprogramma dat tot doel heeft een arts, bedoeld in artikel D.10., vijfde lid, D.17., vierde 

lid, of D.23., vierde lid, zodanig te scholen dat hij de geneeskunde op het competentieniveau van de betreffende 

specialisten opleiding in Nederland kan uitvoeren.   

2. De duur van het individueel scholingsprogramma bedraagt één jaar. Bij deeltijd wordt deze periode conform artikel 

B.8., lid 1.a., naar rato van de deeltijd aangepast met een minimum van 50%.  

3. De periode van één jaar, genoemd in het tweede lid, kan worden bekort of verlengd met een periode van maximaal 

zes maanden.  

4. De arts dient uiterlijk binnen één jaar nadat de RGS heeft bepaald dat de arts in aanmerking komt voor een 

individueel scholingsprogramma, met dit scholingsprogramma aan te vangen.  

 

D.12. Opstellen individueel scholingsprogramma  

1. Het hoofd stelt het individueel scholingsprogramma op, waarbij hij rekening houdt met de uitgangssituatie van de 

betreffende arts. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de voor de betreffende opleiding geldende toetsmethoden.  

2. Het individueel scholingsprogramma behoeft goedkeuring door de RGS.  

 

D.13. Theorie  

1. Gedurende het gehele individuele scholingsprogramma besteedt de betreffende arts één dag per week aan 

theoretische scholing en zelfstudie.  

2. De theoretische scholing als bedoeld in het vorige lid bestaat uit geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende 

activiteiten op het terrein van het betreffende specialisme of uit cursorisch onderwijs vanuit het opleidingsinstituut 

voor in totaal ten minste 200 uur, een en ander overeenkomstig het goedgekeurde individueel scholingsprogramma.  

 

D.14. Praktijk  

1. De arts is gedurende de gehele duur van het individueel scholingsprogramma gemiddeld 80% per week in de praktijk 

werkzaam.  

2. De arts werkt onder supervisie van een opleider.  

3. De arts neemt deel aan alle reguliere activiteiten binnen de opleidingsinrichting of de huisartsenpraktijk waar de 

opleider werkzaam is.  

4. Een periode van maximaal drie maanden kan worden besteed aan keuzestages bij in de huisartspraktijk of bij 

opleidings- of stage-inrichtingen een en ander conform het goedgekeurde individueel scholingsprogramma.  

 

D.15. Toezicht  

1. Het toezicht op het individueel scholingsprogramma wordt door de RGS gedelegeerd aan het hoofd.  

2. Het hoofd beoordeelt de voortgang van de arts gedurende het individueel scholingsprogramma iedere drie maanden.  

3. Aan het eind van het individueel scholingsprogramma beoordeelt het hoofd of de betreffende arts geacht kan worden 

en in staat is de geneeskunde in het betreffende specialisme zelfstandig en op verantwoorde wijze uit te voeren.  

4. Het hoofd geeft hierover een verklaring aan de arts en de RGS af ten behoeve van de registratie of herregistratie.  

 
 


