Beoordelingscriteria buitenlandstage
Regelmatig wordt de plenaire visitatiecommissie revalidatiegeneeskunde (PVC) vanuit de RGS gevraagd aanvragen
voor buitenlandstages te beoordelen. De PVC heeft hiervoor beoordelingscriteria opgesteld die u in dit document kunt
vinden.

Regelgeving en procedure
RGS
Een stage in het buitenland moet eerst goedgekeurd worden door de RGS. Als u een gedeelte van uw
opleiding of een stage in het buitenland gaat doen, moet u in uw schema de instelling selecteren van waaruit
u gedetacheerd wordt. Voor de procedure om uw buitenlandse stage door de RGS goed te laten keuren kunt
u contact op nemen met de MijnRGS helpdesk.
Algemeen besluit
C.14. Eisen en verplichtingen gedeeltelijke opleiding (tot één jaar)
Het begrip ‘stage’ is in dit kaderbesluit vervangen door ‘gedeelte van de opleiding’ of ‘onderdeel’. Elk
gedeelte van de opleiding dat in het opleidingsplan c.q. specifieke besluit is beschreven voor wat betreft
inhoud, duur, leerdoel, leermiddel, toetsing, evt. plaats, verplichte of facultatieve status of patiëntenpopulatie
kan (hernieuwd) worden erkend als wordt voldaan aan de eisen (en verplichtingen), mits het specifieke
besluit die erkenningsmogelijkheid regelt.
B.21. Gedeeltelijke opleiding buiten Nederland
Bij een aanvraag om een gedeelte van de opleiding in het buitenland te kunnen volgen zal worden
beoordeeld in hoeverre het in het buitenland te volgen gedeelte van de opleiding overeenkomt met de
opleiding in Nederland. Duidelijk moet zijn dat de aios gedurende de periode van opleiding in het buitenland
in staat is de benodigde competenties te verwerven. Om tot een goed oordeel te kunnen komen, kan de
RGS advies inwinnen van derden. Dat kan zijn de plenaire visitatiecommissie van de betreffende medisch
specialistische vereniging. Omdat een periode in het buitenland leidt tot een wijziging van het
opleidingsschema, en zo’n wijziging de instemming van de opleider en de RGS behoeft (artikel B.11.), speelt
de opleider een rol bij de instemming of weigering.
Factoren die van belang zijn bij de beoordeling van de stage
 Kwaliteit van de revalidatiegeneeskunde in het land van stage
 Kwaliteit en ervaring van de stagebegeleider in het land van stage als supervisor/opleider
 Voldoende aanbod aan patiënten.
 Concrete leerdoelen gesteund op de CANMeds systematiek, definiëren van inzet toetsmiddelen en
aanwezigheid eindbeoordeling
 Contact opleider Nederland en stageleider buitenland
Beoordelingscriteria
1. Kwaliteit (revalidatiegeneeskunde) stagebegeleider (opleider) toetsen door middel van:
a. CV stageleider buitenland
b. Beschrijving buitenlands centrum/opleidingscircuit waaruit op zijn minst blijkt welk type patiënten
en in welk aantal behandeld worden en of het een opleidingsinstituut betreft.
2. Stage beschrijven via volgende systematiek;
a. Concrete leerdoelen (op voldoende complexniveau en passend bij het opleidingsjaar)
b. Leermiddelen
c. Toetsinstrumenten beschrijven die gebruikt worden ter evaluatie elk doel
d. Beheersingsniveau
3. Informatieoverdracht tussen huidige opleider en opleider in het buitenland met een overdrachtformulier.
a. Eindbeoordeling door buitenlands stagebegeleider invoeren

