Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Groningen
Geachte collega,
Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de
OOR Groningen bericht ik u het volgende.
Vanwege de regionalisatie en de wens tot een 3:3 verdeling academisch en perifeer zal de
opleiding zich in veel gevallen in meer dan één opleidingsinrichting afspelen (meestal in twee).
De sollicitatieprocedure is dan ook regionaal. In de OOR Groningen is de gang van zaken als
volgt:
1. U zendt bijgevoegd sollicitatieformulier ingevuld aan de hoofdopleider interne
geneeskunde OOR Groningen, aangevuld met een begeleidend schrijven/sollicitatiebrief
waarin u uiteenzet waarom u internist wilt worden, uw CV , twee referentiebrieven en
kopieën van cijferlijsten van tot nu toe behaalde studieresultaten van middelbare school,
bachelor en master en een pasfoto.
2. In samenspraak met de plaatsvervangend opleider in het UMCG worden de kandidaten
voor de sollicitatiegesprekken met de regionale sollicitatiecommissie geselecteerd.
Deze sollicitatiecommissie bestaat uit de opleider en plaatsvervangend opleider in
UMCG, een aios uit het UMCG en twee perifere opleiders interne geneeskunde.
Eenmaal op de sollicitatiebrief afgewezen kandidaat kan geen 2e maal solliciteren naar
een opleidingsplaats in de OOR Groningen.
3. Kandidaten die zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek worden beoordeeld op een
aantal kenmerken: wetenschappelijke bekwaamheid, klinische ervaring en gesprek.
Aan het einde van de selectieprocedure zal door de regionale sollicitatiecommissie
worden aangegeven wie van de niet geselecteerde kandidaten voor een 2e maal mogen
solliciteren naar een opleidingsplaats in de OOR Groningen en wie daar niet voor in
aanmerking komt.
4. Er zullen jaarlijks 2 sollicitatierondes zijn, één begin september voorafgaand aan het
jaar waarvoor wordt geselecteerd en één ronde in mei van het toewijzingsjaar. Per
ronde zal ongeveer de helft van de te vergeven plekken worden toegekend.
5. De logistiek van de opleiding is leidend t.a.v. toewijzing van opleidingsplaatsen aan
kandidaten. De toewijzing geschiedt zo veel mogelijk aansluitend aan de sollicitatiecommissievergadering in samenspraak met alle opleiders. Indien dit niet aansluitend
mogelijk is, dan zal een voorstel van toewijzing via de mail worden gecirculeerd.
Tegelijkertijd zal door de sollicitatiecommissie een voorstel van korting voor eerder
verworven competenties worden gedaan, waarbij de handreiking door het Concilium
gedaan als uitgangspunt zal dienen. De korting op opleiding zal niet langer dan 7
maanden zijn.
-26. Kandidaten dienen binnen 2 weken na berichtgeving van de uitkomst van de
sollicitatie aan te geven dat zij het aanbod van opleiding in de OOR Groningen ook
accepteren. Na acceptatie zal de AIOS in de pool worden geplaatst en eenmalig een
opleidingsplek in de OOR Groningen worden aangeboden. Indien de aios om zijn of
haar moverende redenen afziet van dit voorstel, dan vervalt gelijktijdig het aanbod om
in de OOR Groningen nog te worden opgeleid.

7. Van u wordt tijdens de sollicitatieprocedure uiteraard verwacht, dat u de hoofdopleider
interne geneeskunde in kennis stelt van het eventueel aanvaarden van een functie
elders.
Met vriendelijke groet,
prof.dr. R.O.B. Gans,
opleider interne geneeskunde UMCG/hoofdopleider OOR Groningen
Huispost AA80
Postbus 30 001
9700 RB Groningen
Bijlagen

-1SOLLICITATIEFORMULIER OPLEIDING INWENDIGE GENEESKUNDE
plaats

naam + voorletters: ................................

voor

geboortedatum

: ................................

pasfoto

geboorteplaats

: ................................

adres+postcode : ................................
telefoon / GSM

: ............................

Opleiding
- Eindexamen VWO/atheneum/gymnasium*: ................................
- Aanvang studie geneeskunde

: ................................

- Bachelor

: ................................

- Master

: ................................

- Artsexamen

: ................................

- Co-assistentschap inw. geneeskunde: ................................

Heeft u student- of vakantie-assistentschappen gelopen? Ja / Nee* Zo ja,
- waar: ...
- wanneer: ...
- wetenschappelijk onderzoek/patiëntenzorg/practicumbegeleiding/e.d.: ...

Heeft u tijdens uw studie organisatorische of bestuurlijke functies bekleed?
Ja / Nee* Zo ja,
- in welk verband: ...
- wanneer: ...

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is
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Heeft u hobbies?

Ja / Nee* Zo ja,

- welke: ...

Heeft u belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek? Ja / Nee* Zo ja,
Geef aan waar die belangstelling uit blijkt.
- overwegend klinisch: ...
- mengvorm kliniek en laboratorium: ...
- overwegend experimenteel: ...

Heeft u belangstelling voor het geven van onderwijs?
- gespecificeerd antwoorden:

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Ja / Nee* Zo ja,

-3De interne geneeskunde kent een groot aantal differentiaties. Heeft u bijzondere belangstelling voor een van
deze?
Wilt u uit de onderstaande rij maximaal 3 vakgebieden aankruisen en aangeven waarom u hiervoor
bijzondere belangstelling heeft.
O Acute geneeskunde
O Allergologie-Immunologie
O Bloedtransfusiegeneeskunde
O Endocrinologie
O Hematologie
O Infectieziekten
O Intensive Care
O Klinische farmacologie
O Meervoudige Differentiatie
O Nefrologie
O Oncologie
O Ouderengeneeskunde
O Vasculaire geneeskunde

Heeft u op dit moment of eerder ook buiten de regio Noord- en Oost-Nederland gesolliciteerd? Ja /Nee*
Zo ja,
- waar:

Andere bijzonderheden:

Datum: .........

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Handtekening .......

-4-

Tot de OOR Groningen behoren de volgende opleidingsinrichtingen met een bevoegdheid voor (partiële)
opleiding inwendige geneeskunde:
Deventer Ziekenhuis
H.J.Ph. Fesevurstraat 7
7415 CM Deventer

Opleider interne geneeskunde:
Dr. D. Huugen

Medisch Spectrum Twente
Ziekenhuis Enschede
Ariënsplein 1
7511 JX Enschede

Dr. M. Legdeur

Martini Ziekenhuis
Postbus 30033
9700 RM Groningen

Dr. K. Hoogenberg

Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

Dr. M. Hoogendoorn

Isala Zwolle
Postbus 10400
8000 GM Zwolle

Mw.dr. H. Peters

ZorgGroep Twente,
Ziekenhuislocatie Almelo
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Dr. R. Hoekstra

Treant Zorggroep
afdeling Interne geneeskunde
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen

Dr. F.G.H. van der Kleij

Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001
Huispostcode AA80
9700 RB Groningen

Prof.dr. R.O.B. Gans

