LEERGANG 2018-2020
Ondergetekende schrijft zich in voor de kaderopleiding Huisarts & Spoedzorg
Achternaam .................................................................................................. M/V*
Initialen .........................................

Voornamen ...................................................

Privé adres ............................................................................................................
Postcode ..............................

Plaats ..........................................................

Telefoonnr. ......................................

Mobiel nr. ....................................................

Geboortedatum ...............................

...................................................................

BIG registratienummer ......................

...................................................................

e-mailadres voor correspondentie ..............................................................................
naam Huisartspraktijk ..............................................................................................
Werk adres ............................................................................................................
Postcode .............................. Plaats .......................................................................
Telefoonnr. ......................................
Post opsturen naar werkadres/privé* adres (aub doorhalen wat niet van toepassing is)
De kosten voor de opleiding bedragen voor individuele huisartsen € 4.500,00 per jaar; voor
deelnemers via een Huisartsenpost of Universitaire instelling € 5.500,00 per jaar.
Na plaatsing wordt u voor de betaling van het inschrijfgeld een factuur toegezonden. Wilt u
hieronder aangeven naar welk adres wij deze factuur kunnen sturen?


Bovengenoemd werk/privé* adres, t.a.v. ...........................................................



Anders nl. ......................................................................................................

IBAN ...............................................

t.n.v. ...........................................................

Ondergetekende gaat door ondertekening van dit formulier akkoord met de in de brochure en
op de achterzijde van dit formulier vermelde voorwaarden.
Handtekening deelnemer:

Datum:

Dit inschrijfformulier, samen met uw motivatiebrief toesturen aan:
c.vandenbroek@erasmusmc.nl of via reguliere post:
Erasmus MC
Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg
T.a.v. Claudia van den Broek, kamer Na- 20.12
Antwoordnummer 5203
3000 VB Rotterdam

Diploma
Om het diploma te behalen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 bijwonen van ten minste 16 van de 20 cursusdagen;
 uitwerken van alle schriftelijke opdrachten;
 verzorgen van een onderwijspresentatie en schrijven van een reflectie daarop;
 volgen van een stage en maken van een verslag;
 beschrijven, uitvoeren, evalueren en maken van een verslag van een kwaliteitsverbeterproject;
 bijhouden van een portfolio;
 maken van een eindtoets.
Deze onderdelen moeten als voldoende beoordeeld zijn.
In een aantal gevallen zal verlenging van de opleiding mogelijk zijn, zoals bij ziekte of
zwangerschap. Een verzoek tot verlenging dient steeds schriftelijk met omschrijving van
redenen gedaan te worden. Ook kunnen de stafdocenten een verlenging noodzakelijk achten
om te voldoen aan de diplomavoorwaarden.
Data en locatie
De 20 cursusdagen zijn verdeeld over vier tweedaagse en tien eendaagse bijeenkomsten.
Het overgrote deel van de bijeenkomsten vindt plaats in Schola Medica te Utrecht.
Inschrijven en voorwaarden
 het inschrijfformulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening retourneren
aan het (e-mail) adres dat u onderaan het inschrijfformulier vindt;
 daarnaast verzoeken wij u om met het inschrijfformulier een brief mee te sturen waarin
u uw motivatie voor de opleiding toelicht;
 plaatsing geschiedt op basis van motivatie, geschiktheid en eventueel een persoonlijk
gesprek. Bij gelijke geschiktheid geldt de volgorde van inschrijving;
 uiterlijk 1 juli 2018 ontvangt u bericht of u geplaatst bent;
 bij annulering voor 1 augustus 2018 wordt het inschrijfgeld, met aftrek van € 100,00
administratiekosten, terugbetaald. Na 1 augustus 2018 is het volledige inschrijfgeld
verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
 indien u voor definitieve aanvang van de opleiding uw deelname annuleert, zal de
organisatie proberen om uw plaats in te laten nemen. Als dit mogelijk blijkt, zal tot
restitutie van inschrijfgeld worden overgegaan, onder aftrek van de administratiekosten
zoals eerder vermeld;
 wanneer u om welke reden dan ook de opleiding niet geheel kunt doorlopen, is het
volledige inschrijfgeld verschuldigd en zal geen restitutie plaatsvinden;
 bij onvoldoende inschrijvingen zal de opleiding geen doorgang vinden.

