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Geïntensiveerd begeleidingstraject

Als stagnatie in de groei van de aios tijdig wordt gesignaleerd en besproken met de aios, is het vaak mogelijk om de 

aios met extra ondersteuning weer op de goede lijn te krijgen. Indien de extra ondersteuning niet leidt tot het gewens-

te resultaat en de opleider twijfelt over de geschiktheid van de aios om de opleiding voort te zetten, dan kan de 

opleider besluiten om een geïntensiveerd begeleidingstraject te starten. Dit wordt gemeld bij de RGS volgens de 

daarvoor geldende procedure. Voor een geïntensiveerd begeleidingstraject is goede documentatie vereist. In het 

algemeen, maar zeker bij twijfel over het (on)voldoende functioneren van de aios, is het essentieel dat mondelinge en 

schriftelijke feedback (bijv. in de vorm van KPB’s en stagebeoordelingen) goed overeenkomen.

Het geïntensiveerd begeleidingstraject bestaat uit de volgende stappen:

Op de hoogte stellen van de aios

Opleider stelt de aios tijdens het gesprek (voortgangsgesprek, 
geschiktheidsbeoordeling of eindbeoordeling) op de hoogte 
van het besluit tot een geïntensiveerd begeleidingstraject en 
wijst de aios op de geschillenprocedure.

Op de hoogte stellen van de RGS

De opleider brengt de RGS schriftelijk op de 
hoogte (per brief).

Aanpassen Individueel Opleidingsplan

Bij een geïntensiveerd begeleidingstraject 
(minimaal 3 en maximaal 6 maanden) wordt het individuele 
opleidingsplan bijgesteld.

Het IOP bevat de doelen van en de voorwaarden waaronder 
een geïntensiveerd begeleidingstraject plaatsvindt, de termijn 
en de wijze waarop ontwikkeling van de aios zal worden (her)
beoordeeld.

Monitoren voortgang

Er vindt tenminste één voortgangsgesprek plaats Voortgangsgesprek tussen opleider en aios. Schriftelijk verslag 
wordt door zowel aios als opleider ondertekend en door aios 
aan het portfolio toegevoegd. De opleider bewaart een kopie.

Afsluiting geïntensiveerd begeleidingstraject

Een geïntensiveerd begeleidingstraject wordt afgesloten met 
een geschiktheidsbeoordeling.

Een schriftelijk verslag wordt gemaakt dat zowel door de 
opleiders als de aios wordt ondertekend. Dit wordt door de 
aios aan het portfolio toegevoegd en een kopie wordt door 
de opleider bewaard.

De uitkomst wordt aan de RGS gemeld

De opleider en aios melden de uitkomst van het geïntensi-
veerd begeleidingstraject aan de RGS.

Indien verlenging opleiding melden aan RGS

Het geïntensiveerd begeleidingstraject kan leiden tot een 
verlenging van de opleiding om opleidingsinhoudelijke 
redenen (bijvoorbeeld: de eerder verkregen korting op de 
opleidingsduur wordt ongedaan gemaakt).

De opleider ziet erop toe dat minstens drie maanden voor het 
oorspronkelijk beoogde einde van de opleiding de aios en de 
RGS daarvan bericht ontvangen.

Over het algemeen kan met een intensief begeleidingstraject “herstel” bij de aios optreden. Mocht het echter zo zijn 

dat ondanks alle begeleiding en coaching de aios persisteert in zijn inadequate gedrag, dan kan de opleider besluiten 

om de opleiding te beëindigen. Ook dan dient uiteraard de RGS op de hoogte te worden gebracht evenals de NIV.
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