Inschrijving aios-IGT in Opleidingsregister RGS
De opleiding tot AIGT is een per 1 januari 2014 door de KNMG erkende profielopleiding, onder het
Kaderbesluit CHVG. Daarmee valt de opleiding onder regelgeving van de KNMG en is het voor aiosIGT verplicht geworden zich in te schrijven in het Opleidingsregister van de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS).
Na aanname voor de opleiding tot AIGT, ondertekent de aankomende aios-IGT een
opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut waarmee zowel het instituut als de
aankomende aios-IGT zich verplichten te voldoen aan de regelgeving voor en van de opleiding-IGT,
zoals de inschrijving in het Opleidingsregister van de RGS en het bijhouden van gegevens in een IOP.
Nadat bekend is wanneer de eerste aios-periode van start gaat kan via www.knmg.nl/mijnrgs een
aanvraag tot opleidingsregistratie aangemaakt worden. Inloggen in dit systeem geschiedt door
middel van DigiD. In dit systeem wordt de opleidingsregistratie verwerkt.
Momenteel kent MijnRGS een beperking. In de aanvraag tot opleidingsregistratie wordt gevraagd om
een periode van minimaal 12 maanden opleiding op te geven (eerste opleidingsjaar). Omdat onze
opleiding uit vier elementen van twee keer 9 maanden, een keer 3 maanden en een keer 6 maanden
bestaat, kan een aios niet zelfstandig de gehele aanvraag doorlopen. De aios kan de aanvraag
starten, de gegevens invullen en de aanvraag opslaan en sluiten. Vervolgens kan er per e-mail
contact opgenomen worden met de RGS via opleiding@fed.knmg.nl. De RGS zal de aanvraag
vervolgens doorzetten en de aios berichten.

Wat is de procedure voor jou als aios-IGT?
1. Na het kennismakingsgesprek met de opleider van de eerste opleidingsperiode, laat de aiosIGT aan het opleidingsinstituut weten welke data zijn afgesproken: startdatum anios-periode,
en veelal 3 maanden later startdatum aios-periode van negen maanden fulltime.
2. De aios dient vóór start van de eerste aios-periode een aanvraag tot opleidingsregistratie te
starten via MijnRGS www.knmg.nl/mijnrgs.
3. Nadat de aios de aanmelding gestart is, de aanvraag heeft ingevuld en op opslaan en sluiten
heeft geklikt, kan hij/zij contact opnemen met de RGS via opleiding@fed.knmg.nl.
4. Vanuit de RGS zal een factuur per e-mail worden verzonden naar de aios.
5. BETAAL DE FACTUUR! Pas dan ben je als aios-IGT volledig aangemeld en schrijft de RGS je in
het opleidingsregister in. Vanaf eerste startdatum aios-periode is de aios-IGT officieel in
opleiding.
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6. De aios-IGT ontvangt van de RGS een bevestiging van inschrijving.
7. Wijzigingen in het opleidingsschema hoeft de aios niet aan de RGS door te geven. Het is wel
van belang dat de aios elke wijziging met het opleidingsinstituut bespreekt en dat het
instituut de wijziging heeft goedgekeurd.
8. Aan het eind van de opleiding wordt door het opleidingsinstituut een voltooiingsverklaring
met opleidingsschema ter beoordeling naar de RGS gestuurd.

Mocht de aios-IGT de opleiding willen onderbreken, dan dient toestemming te worden gevraagd aan
het hoofd van de opleiding.
Een verlenging van de opleiding met een geïntensiveerd begeleidingstraject dient, na toestemming
van het opleidingsinstituut, aan de RGS te worden doorgegeven door de aios-IGT. Deze kan niet door
de aios zelf worden ingevoerd.
Mailadres opleidingsregister bij RGS: opleiding@fed.knmg.nl
Voor ondersteuning bij het starten van de aanvraag en/of invoeren van het schema kan contact
opgenomen worden met de helpdesk van de RGS: via 088-4404380.
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