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SBOS  Cursorisch Onderwijs 2020 
Verplicht in het kader van de opleiding 

 
 

 
In onderstaand overzicht zijn de cursussen in de 1e helft van het jaar definitief vastgezet. 
Voor de 2e helft van het jaar zijn er datums onder voorbehoud gepland. Eea in afwachting van de 
nieuwe opleidingscoordinator. Zodra de 2e helft ook definitief is, ontvangt u een nieuw overzicht. 
 
Basiscursus ergometrie  
(iedereen die de cursus Ergometrie niet gevolgd heeft) 
Bilthoven      
 

                   17 januari 

Trainingsfysiologie bij chronisch zieken 
2e en 3e jaars aios 
Bilthoven 
 

30 en 31 januari 

Voeding en sport 
3e en 4e jaars aios 
Maastricht 
 

    13 en 14 februari 

Sportpsychologie 
3e en 4e jaars aios 
Bilthoven 
 

                                       6 maart 

Bedrijfsvoering en samenwerking 
3e en 4e jaars aios 
Bilthoven         
                                                                                              

20 maart 

Onderzoek bewegingsapparaat ‘knie’    
2e, 3e en 4e jaars aios 
Bilthoven 
 

3 april 

Sportmedische aspecten van ‘korfbal’ (ovb) 
alle aios 
nnb 
 

15 mei 

Sportfysiotherapie 
2e, 3e en 4e jaars aios 
Bilthoven 
 

11 juni 

CVOI (Cardiologie en sport) 
extern 
 

28 augustus 

Beeldvormende technieken 
alle aios 
Bilthoven 
 

24 september 

Sportmedische aspecten van ‘een sporttak’ 
alle aios 
nnb 
 

16 oktober 

Ergometrie bij chronisch zieken 
2e, 3e en 4e jaars 
Bilthoven 

5 november 
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Ergometrie bij topsporters 
2e, 3e en 4e jaars 
Bilthoven 
 

 6 november  

Onderzoek bewegingsapparaat ‘enkel-voet’ 
2e, 3e en 4e jaars 
Bilthoven 
 

11 december 

 
Basiscursus Sportgeneeskunde 
Papendal, Arnhem 
 

  29, 30 en 31 oktober 
 

Toelichting bij het cursusoverzicht: 
Bovengenoemde cursussen zijn verplicht in het kader van de opleiding tot sportarts.  
Kort samengevat kan hierbij gesteld worden dat:  

 In het nieuwe opleidingsplan staat dat het verplicht is in de loop van vier jaar in totaal acht cursussen 
‘Sportmedische aspecten van een sporttak’ (SMA’s) te volgen. Dat betekent dus dat iedere cursus 
die op het programma staat gevolgd moet worden. 

 Beeldvormende Technieken moet ieder jaar gevolgd worden (ieder jaar ander onderwerp). 

 De cursus Cardiologie en sport van de CVOI moet eenmalig tijdens de opleiding gevolgd worden.  

 De overige cursussen worden om het jaar georganiseerd en zullen over twee jaar weer op het 
programma staan.   

 
De inschrijfkosten van deze cursussen worden door de SBOS betaald. 
 

Wetenschappelijke avonden         

 

 

ͦ   6 februari  

ͦ   21 april  

ͦ   11 juni  

ͦ   6 oktober                        

 

 
 
Deelname aan wetenschappelijke avonden door aios 
In het nieuwe opleidingsplan is sprake van een wijziging m.b.t. het bijwonen van wetenschappelijke 
avonden. Uitgangspunt wordt dat de aios verplicht gedurende de gehele opleiding 10 wetenschappelijke 
avonden bijwonen. De deelname aan de eerste 10 wetenschappelijke avonden is kosteloos. Daarna 
wordt het gereduceerde tarief van E 40,-- in rekening gebracht. 
Uiteraard zal een overgangsregeling worden opgesteld voor aios die verder in hun opleiding zijn en niet 
aan deze verplichting kunnen voldoen. 
Voor de 4e jaars aios wijzigt eea niet, zij vallen nog onder het lopende opleidingsplan. 

 
VSG Congres – 26 en 27 november locatie nnb. 

 
Overige cursussen: 

13 maart NOV-CCOC enkel/voet sportgeneeskunde (Centrale Cursus Orthopedische Chirurgie).  
Externe cursus. De kosten komen voor eigen rekening. 
25 november Workshop radiologie (dag voorafgaand aan het Wetenschappelijk Jaarcongres) Deze 
cursus valt niet onder het cursorisch onderwijs, maar wordt wel warm aanbevolen. Kosten komen voor 
eigen rekening. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het: 
Stichting Beroepsopleiding Sportartsen (SBOS) 
Postbus 52 
3720 AB   BILTHOVEN 
Tel. 030-2252290 
E-mail: claras@sportgeneeskunde.com           

mailto:claras@sportgeneeskunde.com

