Procedure vergoeding kosten cursussen door Opleidingsinstituut IGT
m.b.t. de eerste twee onderdelen van de opleiding tot AIGT
Vanaf 2021 beschikt het OIGT over financiering om aios te kunnen voorzien in een opleidingsbudget
voor het volgen van cursussen. Zoals eerder aangekondigd, laten we jullie weten hóe en welke
kosten voor de opleiding je bij ons kunt declareren.
Budget
Aios kunnen tijdens de opleiding tweemaal gebruik maken van een (maximum) opleidingsbudget:
- Vanaf de start van het eerste opleidingsonderdeel tot aan de start van het tweede
opleidingsonderdeel, met een maximum van €3500,-.1
- Vanaf de start van het tweede opleidingsonderdeel tot aan de start van het onderdeel
buitenland, met een maximum van €3500,-.2
- Kosten die samenhangen met het volgen van een cursus kunnen ook gedeclareerd worden,
bijv. een overnachting bij een tweedaagse cursus en/of reiskosten.
- Verhuiskosten kunnen niet gedeclareerd worden uit het opleidingsbudget.
Dit budget is dus niet per kalenderjaar, maar loopt vanaf start AIOS onderdeel 1 tot anios-start
onderdeel 2 (soms wachttijd er tussen), of van anios-start onderdeel 2 tot start buitenlandperiode.
Criteria
Vergoed worden (mits het totaal valt binnen het maximale opleidingsbudget):
- Cursussen die worden verplicht door het opleidingsinstituut of de opleidingsinstelling:
• MOET of SAVE’r
• ATLS (verplicht voor variant Heelkunde)
• APLS of EPALS (verplicht voor variant Kindergeneeskunde)
Cursussen die worden aanbevolen door het opleidingsinstituut of de opleidingsinstelling3:
• Helping Babies Breath en/of NLS
• ETAT
• Operatieve verloskunde
• Stuitligging en bevalling
• Safe Motherhood cursusdag Gynaecologie en Verloskunde
• Summerschool Utrecht Global Surgery of Ob/gyn
• Taalcursussen ten behoeve van het onderdeel buitenland tijdens de opleiding
• NSIS cursus Global surgery (fixateur externe / brandwonden, darmnaden / liesbreuk)
• Chirurgische basiscursus, zoals Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) of OTC
cursus
1

Begrotingstechnisch is het niet mogelijk om budget dat niet is opgemaakt mee te nemen naar de volgende
periode.
2

Een cursus die na de start van de NTC of in de wachttijd tot het buitenlandonderdeel gevolgd wordt, kan
worden vergoed. Het wordt echter niet aangeraden om extra cursorisch onderwijs te volgen ten tijde van de
NTC. Kosten voor de NTC zelf en voor het onderdeel buitenland vallen binnen de VWS-toelage voor aios.
3
Het staat de aios vrij om cursussen uit deze rij te kiezen, afhankelijk van persoonlijke leerdoelen en
ontwikkeling. Verplichte en aanbevolen cursussen hebben prioriteit boven cursussen van vrije keuze. Aios
kunnen niet verplicht worden gesteld om hun opleidingsbudget aan specifieke niet-verplichte cursussen te
besteden. Wel kunnen op basis van ontwikkeling en leerdoelen cursussen worden aanbevolen. NIET wordt
vergoed: outdoor-medicine.
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-

Congres- en symposiakosten, relevant voor AIGT:
• NVTG Symposium
• Tropen Carriere Dag
• ECTMIH-congres

-

Cursussen relevant voor je (persoonlijke) ontwikkeling als AIGT, na goedkeuring door het
opleidingsinstituut. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de aanbevolen cursussen
vanuit het opleidingsinstituut en de ruimte in het persoonlijke budget. In dit geval stuur je
het opleidingsinstituut (info@oigt.nl) een vraag voor goedkeuring met onderbouwing:
• Beschrijving van de cursus
• Relevantie van de cursus voor AIGT
• Link met het opleidingsplan en te ontwikkelen competenties
• Prijs en data

Wanneer declareren
Declaraties indienen kan op elk moment en worden verzameld. Declaraties die niet compleet zijn
kunnen niet in behandeling worden genomen.
Vergoedingen worden regelmatig (minstens één keer per kwartaal) betaald.
ADRES VOOR INDIENEN DECLARATIES: financien@oigt.nl
Let op:
• Elk kalenderjaar kunnen de cursussen worden vergoed die in datzelfde kalenderjaar zijn
gevolgd. Bijvoorbeeld: betaal je een cursus in 2022 maar wordt deze in 2023 gegeven, dan
kan je deze pas in 2023 declareren en vergoed krijgen.
• Cursussen van vóór het betreffende jaar komen niet meer in aanmerking voor vergoeding.
Hoe declareren
Om de declaratie te kunnen beoordelen en de goedgekeurde facturen te kunnen vergoeden, hebben
we het volgende nodig:
• Een ingevuld declaratieformulier (incl. bankrekeningnummer en datum van de cursus)
• Het registratienummer aios IGT
• Het onderdeel van de opleiding en de start- en einddatum van dit onderdeel
• Een kopie van de facturen (op naam van de aios en gedateerd)
• Bewijs van afschrijving van rekening op naam van de aios
Het declaratieformulier is beschikbaar via onze website, https://www.oigt.nl/?aios&p=cursusdagen.
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