Regels en voorwaarden
Differentiatiemodule
Een differentiatiemodule kan je volgen omdat je bijvoorbeeld het dagelijks werk boeiender wilt maken, je
jezelf wilt profileren in het team of omdat jij je wilt voorbereiden voor een toekomstige functie als
kaderhuisarts.

Koppeling met kaderopleidingen
De onderwerpen van de differentiaties zijn gekoppeld aan die van de kaderopleidingen (zie
www.nhg.org/kaderopleiding of zie www.chbb.nl). De differentiatiemodule is geen onderdeel van de
kaderopleiding.

Duur van een differentiatie
De differentiatiemodule heeft een maximale opleidingsduur van drie maanden, afhankelijk per differentiatie
verdeeld over 6, 9 of 12 maanden. De module wordt bij voorkeur geïntegreerd in de tweede
opleidingsperiode en uitgevoerd in de huisartspraktijk. Onder voorwaarden en afhankelijk van het aanbod is
het ook mogelijk een niet-geïntegreerde module te volgen.

Geïntegreerd aanbieden
Met geïntegreerd wordt bedoeld dat de aios naast de reguliere opleiding (praktijk- en cursorisch onderwijs)
differentiatie-onderwijs volgt. Hiervoor is gekozen omdat het differentiatie-onderwijs dan gespreid over het
3e jaar (of een deel van het 3e jaar) kan worden aangeboden, waardoor er ook daadwerkelijk tijd is om de
opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Voorbeeld: het begeleiden van terminale patiënten tijdens het
volgen van de differentiatie palliatieve zorg.

Aantal beschikbare onderwijsdagen
De maximale duur van een differentiatie is 3 maanden. Het maximaal aantal beschikbare onderwijsdagen
hierbij is 10 ( ¼ van de minimumnorm van 40 onderwijsdagen die per jaar aangeboden moeten worden).
Het opleidingsinstituut, dat de differentiatie aanbiedt, bepaalt de duur van de differentiatie en het daarbij
behorende aantal onderwijsdagen.

Maximum aantal onderwijsdagen
Het aantal onderwijsdagen mag het maximum van 50 dagen per onderwijsjaar (Kaderbesluit C16 bi) niet
overschrijden. De differentiatie-onderwijsdag wordt bij overschrijding van dat maximum gecompenseerd met
een reguliere onderwijsdag. De aios overlegt dit tijdig met haar begeleider.

Vaste onderwijsdagen
Het organiserend instituut bepaalt de onderwijsdag van de differentiatie, de invulling hiervan en het aantal
(passende bij de duur van de differentiatie). Dit staat beschreven in de flyer van de betreffende differentiatie
(www.huisartsopleiding.nl onder differentiatieaanbod).
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Beschikbare praktijktijd voor differentiatie
Maximaal ¼ van de beschikbare praktijktijd (7,8 uur) besteedt de aios aan de differentiatie
(praktijkopdrachten etc.). Per week is 38 uur - 6,5 uur (cursorisch onderwijs instituut) = 31,5 uur praktijktijd
beschikbaar. ¼ hiervan is 7,8 uur (naar beneden afgerond). Het is van belang dat de aios tijdig het volgen van
een differentiatie met de opleider bespreekt en de wijze waarop dit het beste in de praktijk georganiseerd
kan worden.

Differentiatie volgen bij deeltijdaanstelling
De hoofden opleidingsinstituten hebben besloten de parttime factor te beperken tot minimaal 32 uur om
een goede organisatie van de opleiding in combinatie met een differentiatie mogelijk te maken en de
continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.

Planning bekendmaken wensen differentiatie
Voor de organisatie van het differentiatie-onderwijs, de invulling van het IOS van de aios én de koppeling in
jaar 3 is het van belang dat:
 In het laatste kwartaal van jaar 1, liefst rond de 9e maand, bekend is of de aios ruimte in het IOP heeft en
een differentiatie wil volgen.
 Uiterlijk 6 maanden voor de start van jaar 3 bekend is welke differentiatie de aios wil volgen.
 Uiterlijk 4 maanden voor de start van jaar 3 de definitieve indeling van de aios bekend is.

Voorwaarden volgen van differentiatie
De voorwaarden voor het volgen van een differentiatiemodule zijn:
 dien je verzoek in bij het hoofd van je opleidingsinstituut;
 het moet passen binnen het individuele opleidingsplan (IOP) van de aios. Het hoofd besluit of de gekozen
differentiatie past in de IOP. In het algemeen geldt dat een differentiatie meestal niet wordt
goedgekeurd als de aios onvoldoende voortgang boekt;
 je moet het vereiste competentieniveau kunnen halen binnen de resterende opleidingstijd (minimaal
drie maanden = maximale studiebelasting voor de differentiatie);
 bij akkoord meld je je aan bij je eigen opleidingsinstituut (zie aanmeldprocedure in document
‘veelgestelde vragen’).

Selectie voor deelname
De selectie en voordracht voor de differentiatie geschiedt door het opleidingsinstituut waar de aios in
opleiding is.

Aanmeldingsprocedure
Na toestemming voor het volgen van een differentiatie, meldt de aios de differentiatie van keuze bij het
‘eigen’ opleidingsinstituut. De keuze is uiterlijk 4 maanden voor de start van de differentiatie bekend. Het
opleidingsinstituut meldt de ‘eigen’ aios aan volgens de afgesproken aanmeldingswijze bij Huisartsopleiding
Nederland uiterlijk op de sluitingsdatum.
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Sluitingsdata
Start differentiatie

Sluitingsdatum

Maart

November

September

Mei

Plaatsingsprocedure
Het opleidingsinstituut, dat de differentiatie organiseert, bepaalt het aantal beschikbare plaatsen van de
differentiatie en het minimum aantal deelnemers om te kunnen starten met de differentiatie (zie flyers).
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen per differentiatie dan vindt er loting
plaats in de week na de sluitingsdatum.
De aios krijgt van het ‘eigen’ instituut bericht van wel/ geen plaatsing uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum.
Mocht de aios uitgeloot zijn dan kan de aios nog een keuze maken voor een differentiatie met nog ‘open’
plaatsen op de betreffende startdatum. De aios kan ook kiezen om te opteren voor een plek op een latere
startdatum, mits de differentiatie dan nog binnen de resterende opleidingstijd valt en dus geheel gevolgd kan
worden. Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen zullen deze aios ook weer mee moeten loten.
De aios ontvangt van het organiserend instituut de informatie over de organisatie en inhoud van de cursus.

Meer informatie
Voor meer informatie over de modules kun je terecht bij de contactpersoon van het instituut waar je de
differentiatie kunt volgen. Namen en telefoonnummers staan in de brochure.
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