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De AGIKO-regeling binnen de opleiding tot sportarts wordt gesteund door zowel de Vereniging 
voor Sportgeneeskunde (VSG) als door de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). 
 
De VSG is akkoord met het invoeren van de regeling omdat deze het algemene beroepsbelang 
dient: 

- het bevordert de wetenschappelijke ontwikkeling van de Sportgeneeskunde; 
- het aantal gepromoveerde sportartsen zal door de AGIKO-regeling toenemen**.  
 

De SBOS dient zich ervan te verzekeren dat:  
- er  wordt voldaan aan de eisen in het CCMS-Kaderbesluit;  
- er gezorgd wordt voor een geaccordeerd individueel opleidingsplan; 
- niet meer dan 20% van de jaarlijks toe te wijzen plaatsen hiervoor in aanmerking komt; 
- de AGIKO via de sollicitatieprocedure van de SBOS is toegelaten tot de opleiding; 
- er per individu toestemming wordt gegeven als het totale individuele opleidingsplan 

(inclusief het onderzoeksplan/projectplan) door de onderzoeksbegeleiders, promotor en 
opleider is goedgekeurd; 

- het wetenschappelijk onderzoek is gefinancierd, waarbij de SBOS-financiering voor de 
vier opleidingsjaren gewaarborgd blijft; 

- de AGIKO vrijstelling krijgt voor de Module Wetenschappelijk onderzoek in zijn 
opleiding; 

- de AGIKO een jaarlijkse rapportage aan de SBOS verzorgt m.b.t. de 
onderzoeksvorderingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)  De term AGIKO staat voor ‘assistent geneeskundige in opleiding tot klinische onderzoeker’ 

Deze term is als zodanig ‘ingeburgerd’ maar wordt niet meer gehanteerd in de huidige 
Kaderbesluiten.  

 
**)  het slagingspercentage bij een promotietraject is maximaal, als dit wordt afgerond vóór het 

derde of vierde jaar van de opleiding en/of de registratie als (medisch) specialist. 
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CCMS-Kaderbesluit 2009: 
 
Paragraaf I-C Bijzondere bepalingen 
B.17. Deeltijd 
1. De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

a. de aios doet een aanvraag tot het volgen van de opleiding in deeltijd aan de RGS onder 
overlegging van het (aangepaste) en door de opleider goedgekeurde opleidingsschema; 

b. de duur van de hele of het betreffende gedeelte van de opleiding wordt naar rato 
verlengd, ten gevolge waarvan de momenten waarop een voortgangsgesprek of een 
beoordelingsgesprek plaatsvindt dienovereenkomstig worden verlegd; 

c. het opleidingsschema is zodanig aangepast, dat ten volle aan alle opleidingseisen kan 
worden voldaan waarbij de continuïteit van de opleiding gewaarborgd is; 

d. wanneer een gedeelte van de opleiding in deeltijd wordt gevolgd wordt gedurende de 
gehele periode van dit gedeelte hetzelfde deeltijdpercentage aangehouden; 

e. de opleiding in deeltijd beslaat tenminste de helft van een volledige werkweek. De 
frequentie van de diensten wordt in dat geval naar rato aangepast; 

f. indien de opleiding in deeltijd wordt gevolgd wegens het doen van wetenschappelijk 
onderzoek en dat onderzoek geen deel uitmaakt van de opleiding, zoals vastgelegd in het 
opleidingsplan, kan de RGS afwijken van het eerste lid, onder e., door toe te staan dat de 
opleiding in deeltijd minder dan de helft van een volledige werkweek beslaat. 

2. Artikel B.11. is van overeenkomstige toepassing. 
 
B.18. Onderbreking 
1. Er is sprake van onderbreking van de opleiding als er tijdelijk geen opleiding wordt gevolgd. 

Afwezigheid door vakantie overeenkomstig het aantal dagen in de arbeidsovereenkomst per 
opleidingsjaar wordt niet als onderbreking aangemerkt. 

2. Indien de opleiding in totaal meer dan tien dagen per opleidingsjaar wordt onderbroken, vindt 
compensatie plaats van het meerdere van die tien dagen. 

3. Indien de opleiding wordt onderbroken wordt het opleidingsschema gewijzigd en is artikel 
B.11. van toepassing. 

4. Om opleidingsinhoudelijke redenen kan de RGS besluiten tot het opnieuw volgen van (een 
gedeelte van) de reeds gevolgde opleiding. De opleider doet de RGS daartoe een gemotiveerd 
voorstel. 
 

 
 


