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Verdiepings-/keuzestage Opleiding geriatrie   
  
  
Datum: November 2022 
Betreft: Leidraad aanbieden structurele verdiepings-/keuzestage i.k.v. de opleiding klinische 

geriatrie 

Opgesteld Concilium Geriatricum in afstemming met RGS 

 
 
Inleiding 
In het Besluit Klinische Geriatrie1/EIK2 is er ruimte voor een verdiepings- en keuzestages voor de aios 
klinische geriatrie.   
In principe kan een instelling (ook zonder opleidingserkenning klinische geriatrie) een stage 
aanbieden, hierbij is het van groot belang dat de kwaliteit geborgd is. De instelling die de stage 
aanbiedt is daarom een samenwerkingsovereenkomst aan gegaan met een erkende 
opleidingsinstelling klinische geriatrie welke derhalve voldoet aan de vereisten die de RSG aan een 
opleiding in het algemeen stelt.  
 
Hieronder staat beknopt weergegeven welk proces doorlopen moet worden. 
Het is nadrukkelijk niet mogelijk voor een niet-opleidingsinstelling om een regulier deel van de 
opleiding aan te bieden. Of een aios gebruik kan maken van een verdiepingsstage, hangt af van het 
individuele opleidingsplan van de aios 
 
Aanleiding 
Beleid van de NVKG, ondersteund door concilium geriatricum, is dat instellingen die 
opleidingsambitie hebben de gelegenheid krijgen om deze ambitie vorm te geven middels stages. 
Een verdiepingsstage betreft een keuzestage ter verdieping, die net als een keuzestage, binnen de 
tijdsduur van het opleidingsonderdeel somatische geriatrie kan worden gevolgd. Aan de leden van 
de NVKG zal gecommuniceerd worden hoe dit vormgegeven kan worden. 
 
Werkwijze  
Begripsbepaling in onderstaande werkwijze: 
Instelling  instelling die de stage aanbiedt/wil aanbieden 
Opleidingsinstelling RGS-erkende opleidingsinstelling klinische geriatrie voor het onderdeel  

somatische geriatrie 
 

➢ Instelling stelt stagebeschrijving op, inclusief de verantwoordelijkheden (ook in specifieke 

gevallen als ziekte, uitval), supervisie, detachering, samenwerkingsvorm met de 

opleidingsinstelling), zie voorbeeld in bijlage 1;  

➢ De eindverantwoording ligt bij de opleider van de opleidingsinstelling;  

➢ Er dienen tussen beide instellingen gezamenlijke opleidingsoverleggen plaats te vinden; 

➢ Er is een samenwerkingsovereenkomst van de instelling met een opleidingsinstelling 

klinische geriatrie noodzakelijk, deze is getekend door de opleider klinische geriatrie én de 

 
1 Besluit Klinische Geriatrie v2023; B.2.5.a. 
2 EIK v2023; 2.4.4 
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Raad van Bestuur van de opleidingsinstelling en door de stagebegeleider van de instelling die 

de stage aanbiedt (bestuurlijke opleidingseenheid);  

➢ In het lokaal opleidingsplan van de opleidingsinstelling wordt melding gemaakt van deze 

stage; 

➢ Toetsing stagebeschrijving 

o 1. Toetsen bij Dagelijks Bestuur COOC [zoom] daarna 

o 2. Toetsen bij COOC [tijdens vergadering] 

➢ Opleidingsinstelling dient verzoek in voor tussentijdse uitbreiding in bij RGS;  

➢ RGS toetst bij PVC Klinische geriatrie; 

➢ Bij een positief advies van de PVC geriatrie, volgt besluit van de RGS aan opleidingsinstelling: 

pas na dit besluit mogen aios met de stage beginnen; 

➢ De stage (maximaal 3 maanden, zowel voor verdiepings- als voor keuzestage) dient te 

worden afgestemd tussen de opleider van de opleidingsinstelling van waaruit wordt 

gedetacheerd, de eindoordelend opleider3 (indien anders dan de opleider van de 

opleidingsinstelling van waaruit wordt gedetacheerd), en de stagebegeleider3; 

➢ Aios worden gedetacheerd vanuit de opleidingsinstelling naar instelling die de stage 

aanbiedt; afstemming over eventuele vergoeding voor instelling vindt plaats tussen de 

instelling en de opleidingsinstelling; 

➢ Stage dient in het opleidingsschema in MijnRGS te worden opgevoerd; de stage kan pas 

worden ingepland na goedkeuring van het aangepaste opleidingsschema door de RGS; 

 

Visitatie 

➢ Na erkenning van de stage wordt deze integraal met de opleidingsinstelling somatische 

geriatrie beoordeeld tijdens de opleidingsvisitatie of evaluaties. 

  

 
3 EIK v2023; 3.2 
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Format indienen structurele verdiepings-/keuzestage in het kader van de 

opleiding klinische geriatrie 

 
 

Naam instelling waar stage plaatsvindt   : 
Naam stagebegeleider instelling    : 
Naam verdiepings-/keuzestage    : 
Naam opleider opleidingsinstelling   : 
 
De supervisoren/beoordelaars zijn lid zijn van de opleidingsgroep en participeren in de 
opleidingsvergaderingen(verplichting voor erkenning stage) :  Ja/nee 
 
Doelgroep: (voor welke aios? Opleidingsjaar xxxx) : 
Duur stage: (max 3 maanden)     :  
 
Doelen stage: (puntsgewijs benoemen)   : 

•    

•   

•  

 
Beschrijving van de stage, inclusief verantwoordelijkheden/evaluatiemomenten (ook in specifieke 
gevallen als ziekte, uitval), supervisie, detachering, samenwerkingsvorm met de opleidingsinstelling) 
Let op: De stagebegeleider legt nadrukkelijk vast hoe de opleider van het desbetreffende deel op de 
hoogte wordt gehouden van de voortgang. 

 
 

 
Wat wordt verwacht dat de aios kan aan het eind van de stage? (puntsgewijs benoemen) 

•  

•   

•  

 
EPA’s: de volgende EPA(’s) komen aan bod tijdens deze stage: 

•  

•  

 
Toetsing: (licht toe hoe toetsing plaatsvindt) 

 
 

 
Diensten: (licht toe of de aios diensten draait en hoe dit bijdraagt aan de leerdoelen) 

 
 

 
Verplichte bijlagen (ter onderbouwing):  
-Samenwerkingsovereenkomst 
-Lokaal opleidingsplan erkende opleidingsinstelling klinische geriatrie 
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Dit document dient te worden gedateerd, en getekend door: 
a. opleider klinische geriatrie van opleidingsinstelling waarmee een 

samenwerkingsovereenkomst is gesloten  
b. beoogd stagebegeleider niet opleidingsinstelling 
c. eindoordelend opleider4 (indien anders dan genoemd onder a) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Datum:  
 
 
 
Naam opleider Klinische Geriatrie: 
Handtekening 

 

 
 
Naam Stagebegeleider, functie: 
Handtekening 

 

 
 
Naam eindoordelend opleider geriatrie: 
Handtekening 

 

 
 
 
 
 
 

 
4 EIK v2023; 3.2 


