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Medische Vervolgopleiding Bedrijfsgeneeskunde in het kort 
voor aios en opleiders 

 
 
Uw profiel  
Deze medische vervolgopleiding is bedoeld voor basisartsen, huisartsen en medisch specialisten die 
een carrièreomslag willen maken. Voorwaarde is dat u als arts staat ingeschreven in het BIG-register 
en voor minimaal 50% werkzaam bent op het terrein van de bedrijfsgeneeskunde. Ook dient uw 
werkgever door de RGS erkend te zijn als opleidingsinstelling en een erkende opleider in te zetten 
voor uw begeleiding op uw werkplek. 

 
Competentiegericht onderwijs   
De competentiegerichte opleiding in het specialisme bedrijfsgeneeskunde bestaat uit twee 
componenten die nauw met elkaar verweven zijn. De NSPOH verzorgt het cursorisch onderwijs en 
uw werkgever/opleidingsinstelling is verantwoordelijk voor de opleiding in de praktijk. Beide 
onderdelen zijn wezenlijk, vullen elkaar aan en dragen bij aan de professionele kwaliteit van uw 
handelen en uw ontwikkeling als professional. De zogenaamde Kritische Beroeps Activiteiten van 
de bedrijfsgeneeskundige met de daarbij behorende competenties uit het CanMeds raamwerk zijn 
daarom het uitgangspunt. 
Het bedrijfsgeneeskundig werk vormt binnen de hele opleiding het vertrekpunt. Cursorisch onderwijs 
wordt gekoppeld aan het leren in de beroepspraktijk. U kunt dus meteen de theorie in de praktijk 
brengen in uw dagelijks werk. Circa één dag per week besteedt u aan het cursorisch onderwijs bij de 
NSPOH, de overige dagen besteedt u aan uw opleiding in de praktijk. De praktijkopleiding vindt plaats 
onder verantwoordelijkheid van een door de RGS erkende opleider, een ervaren 
bedrijfsgeneeskundige. Vanuit de NSPOH bieden wij deze opleiders een adequate training aan. 
 
Opbouw en inhoud van de opleiding 
De basis voor de opleiding is het meest recente Landelijk Opleidingsplan zoals dat is opgesteld door 
de NVAB en is vastgesteld door het College Geneeskundig Specialismen. U vindt dit o.a. op de 
website van de NVAB. In de loop van 2018 wordt dit aangevuld met een supplement waarin de 
specifieke toetsinstrumenten opgenomen voor de praktijkopleiding bedrijfsgeneeskunde.  
De praktijkopleiding is het belangrijkste deel van de opleiding. In de praktijk leert u het vak met 
feedback van uw opleider, eventuele mentor en andere collegae. De vragen die u in de praktijk 
tegenkomt zijn uitgangspunten voor zelfstudie, opdrachten en andere leeractiviteiten. 
 
Het is de bedoeling dat u in de praktijk de breedte van het vak leert kennen. Mocht dat binnen de 
opleidingsinstelling waar u werkt niet mogelijk zijn, dan loopt u een stage binnen andere 
opleidingsinstellingen. 
 
De verbinding tussen theorie en praktijk is onlosmakelijk. De één kan niet zonder de ander, ook bij een 
eventuele vrijstelling. 

 

  

http://www.nspoh.nl/ContentFiles/AlleKBAkort1.pdf
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=86&version=&mode=
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Instituutsopleiding:
1 dag per week gedurende v ier jaar volgens onderstaand schema

Praktijkopleiding:
4 dagen per week gedurende v ier jaar (full time dienstverband)

tripartiet 
gesprek 

tripartiet 
gesprek 

 

Figuur 1  

 

Sociaal geneeskundige 

basis 

 

Tijdens deze module staat een verdere oriëntatie op het beroepsveld 
centraal. Maar ook staat de aios zelf centraal: wat is het vak, wat moet 
de aios doen, wat moet de aios nog leren? Hoe leert de aios en hoe 
geeft hij anderen feedback? Hiermee wordt een basis gelegd waarop 
binnen de opleiding verder wordt gebouwd. De doorlooptijd van deze 
module is 3 maanden. De module omvat naast contactdagen 
zelfstudie, moduleopdrachten en een toets. 
 

Evidence based 

Medicine 

Het onderwijs betreft een kennismaking met de achtergronden, 
bedoeling en werkwijze van het evidence based werken, uitmondend 
in een Critical Appraisal of a Topic (CAT). 
 

Vak en vaardigheden Tijdens deze module maakt de aios nader kennis met instrumenten 
waarmee sociaal geneeskundigen werkzaam zijn en oefent ook met 
die instrumenten. Ook oefent de aios de verschillende vaardigheden 
voor de bedrijfsarts. Verder gaat deze module in op de inhoud van het 
vak en de vak paradigma’s. Hierbij passeren de onderwerpen verzuim, 
beroepsziekten, arbobeleid en werkplekonderzoek de revue. Er is 
aandacht voor het medisch dossier: verslaglegging, onderbouwing en 
het als professional invullen van de adviesrol als bedrijfsarts. Ook staat 
verdieping in gespreksvoering en verslaglegging centraal en het 
gebruik van EBM, protocollen en richtlijnen bij de beoordeling en 
begeleiding van cliënten. 
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Beoordelen, begeleiden 
en behandelen 
 

Deze module richt zich op activiteiten, die gericht zijn op de 
verzuimende werknemer, het herstel na ziekte, herstel functioneren, 
hervatten van de arbeid en terugvalpreventie. De aios toetst de praktijk 
aan richtlijnen en methoden. 
Daarbij is niet alleen aandacht voor het handelen van de bedrijfsarts 
zelf maar ook voor het volgen en beoordelen van activiteiten van 
andere professionals (bijvoorbeeld verzekeringsarts, behandelaar, 
werkgever, re-integratie bureaus). De aios maakt kennis met de 
verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, de onderbouwing van hun 
handelen en de context waarbinnen zij werken. Ook de (primaire) 
preventie van verzuim en WIA-instroom staat in deze module centraal. 
Aan de orde komen: het maken van verzuimanalyses, het adviseren 
over verzuimbeleid aan directie en ondernemingsraad. 
 

Client, casus, context 

 

In deze module komen de volgende thema’s aan de orde: ‘wat is 
gezondheid’, ‘wetgeving’ en ‘organisatie & financiering’ Je ontdekt het 
sociaal domein en op het gebied van arbeid en gezondheid. Je ontdekt 
hoe geldstromen lopen, hoe organisaties samenwerken en wat 
gezondheid eigenlijk is. Én wat dit betekent voor burgers in 
verschillende sociaal maatschappelijke situaties. Uiteraard sta je stil bij 
wat dit voor jou als professional betekent. 

 

Adviseren 
 

Adviseren is werkende; werkgever of derden vraagt bijzondere kennis 
en vaardigheden. De bedrijfsarts moet beschikken over een gerichte 
attitude. In deze module kunt u zich hierin verder ontwikkelen. 
 

Risico’s in arbeid 

 

Deze module richt zich op de ‘core business’ van de bedrijfsarts 
namelijk het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het 
bewaken van de gezondheid. Preventie staat hierbij centraal. Aan de 
orde komen onder meer preventief medisch onderzoek, kennis van 
risicofactoren (zoals bijv. toxische stoffen) en beroepsziekten. Het 
uitvoeren van een functiebeoordeling en het uitvoeren van een PMO 
wordt geoefend.  
 

Onderzoeksproject In deze periode richt de aios zich op het verwerven van 
onderzoeksvaardigheden resulterend in o.a. een CAT en een 
publicabel artikel. 
 

Professioneel werken 

en Medisch leiderschap 

In elke module zijn onderdelen opgenomen waarin aspecten van 
Professioneel werken en Medisch leiderschap aan de orde komen. 
Hierin wordt de thematische opzet aangehouden van het Landelijk 
Opleidingsplan zodat bij de modules in de eerste jaren de aspecten 
aan de orde komen die van belang zijn in de relatie met de werkende. 
Bij de modules van de latere jaren komen die aspecten aan de orde 
die van belang zijn voor de organisatie en de maatschappij. 

Keuze onderwijs 

 

Het keuzeonderwijs zal vooral in het derde en vierde jaar plaatsvinden 
en kan afhankelijk van de behoefte van de aios en de instelling nog 
voorbereiden op of verdieping geven aan bepaalde onderdelen van 
de praktijkopleiding. 

 

Overig 

 

Tripartite gesprekken 
 
 

Naast het tripartite intakegesprek zijn er tijdens uw opleiding jaarlijks 
officiële momenten waarop u, samen met uw opleider en de 
instituutsopleider een tripartite voortgangsgesprek heeft. Ongeveer 3 
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maanden voor het einde van uw opleiding heeft u uw laatste tripartite 
gesprek.  

  

Capita Selecta op de 

Klinische dagen  

Tijdens uw opleiding dient u zich in schrijven op 4 Klinische dagen 
NSPOH, die actualiteiten uit de kliniek behandelen in relatie tot Arbeid 
en Gezondheid. Deze 4 dag(en) geld(t)en dan als keuzeonderwijs. 
 

Stages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn een aantal verschillende stages die u tijdens uw opleiding dient 
te volgen. 

- Arbeid en Gezondheid stages om zicht krijgt op 
werkzaamheden van andere 1e of 2e lijns-instituten op het 
domein van Arbeid en Gezondheid, bijvoorbeeld het UWV, re-
integratie bureaus, Polikliniek voor Mens en Arbeid, klinische 
arbeidsgeneeskunde, providers op het terrein van Arbeid en 
Gezondheid of re-integratie-centra. Dit betreft 3 x 5 dagen 
tijdens het 1e jaar. 

- Arbocuratieve en/of klinische stages om zicht te krijgen op 
werkzaamheden van andere klinische disciplines uit de 1e of 
2e lijn gezondheidszorg, bij voorkeur revalidatiegeneeskunde, 
huisartsgeneeskunde, orthopedie of psychiatrie. Dit betreft 2 x 
5 dagen in het 2e jaar en 1 x 5 dagen in het 3e jaar. 

- De onderzoekstage waarin gegevens voor het eigen 
onderzoek worden verzameld en verwerkt. Dit betreft 25 
dagen in het 2e, 3e en 4e jaar. 

 

 

 

Opleidingsduur  
Indien u fulltime werkt duurt de opleiding 4 jaar. Bij een parttime dienstverband wordt de opleidingstijd 
naar rato verlengd. 

 
Studiebelasting  
De totale studiebelasting voor deze opleiding is ongeveer 160 dagen. Deze dagen besteedt u aan het 
instituutsdeel van de opleiding, zoals contactonderwijs, opdrachten, stages, keuzeonderwijs etc. In 
praktijk betekent dit 1 dag per week voor het instituutsdeel van uw opleiding. 

 

In het praktijkgedeelte van de opleiding werkt u én is per week gemiddeld 2 uur beschikbaar voor 
begeleiding en toetsing vanuit de praktijk. De praktijkopleiding duurt tenminste zolang als de 
instituutsopleiding duurt. Tijdens de praktijkopleiding voert u binnen uw praktijkervaring ook 
praktijkopdrachten uit. Deze opdrachten worden zoveel als mogelijk gecombineerd met ons cursorisch 
onderwijs.  
Deze opdrachten staan vermeld in het toetsboek bedrijfsgeneeskunde; zie: https://nvab-
online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/2019-06-18_TOETSBOEK_NVAB_3.0_DEF_0.pdf  
Verschillende leeractiviteiten  
De instituutsopleiding kent contactdagen, waarop u lessen bij de NSPOH volgt of deelneemt aan 
leerwerkgroepen. Een contactdag start in principe om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Per 
onderwijsperiode wordt gestreefd naar een vaste dag in de week. 
Binnen de instituutsopleiding maakt u een aantal opdrachten. Sommigen zijn gericht op ontwikkeling 
en andere hebben een toetsend karakter. Deze opdrachten maakt u thuis of kunt u op uw werk doen. 
Een aantal van deze opdrachten bespreekt u tijdens de contactdagen. In alle gevallen bewaart u 
opdrachten en feedback in uw portfolio.  
 
Bij de opleiding horen ook stagedagen. 
Het onderdeel keuzeonderwijs stelt u in staat om individueel te werken aan uw competentie 
ontwikkeling op basis van uw portfolio. (exclusief de 4 dagen klinische dagen) 
 
Begeleiding 

https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/2019-06-18_TOETSBOEK_NVAB_3.0_DEF_0.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/2019-06-18_TOETSBOEK_NVAB_3.0_DEF_0.pdf
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageID=33&welkelijst=extra1


MVO in het kort Bedrijfsgeneeskunde (versie dd mei 2020)  6/7        

Het onderwijs op de contactdagen wordt gegeven of begeleid door ervaren en ter zake kundige 
docenten en begeleiders. 
De praktische begeleiding vindt plaats door uw opleider bij de opleidingsinstelling waar u werkt. 
Bij het opleidingsinstituut wordt u begeleid door de instituutsopleider. U kunt terecht voor vragen 
over opleidingsplan, studievoortgang en, indien noodzakelijk, onderbreking. 
Voor meer praktische vragen kunt u terecht bij de programma assistent van de NSPOH. 
De NSPOH ondersteunt haar onderwijs ook met een digitale leeromgeving Onderwijs Online. 
 
Toetsing en beoordeling  
Om uw opleiding af te ronden legt u een portfolio aan. Hierin maakt u uw competentieontwikkeling 
zichtbaar. U verzamelt en ordent hierin onder andere opdrachten, uitslagen van toetsen, 
voortgangsgesprekken en praktijkobservaties. Uw competentievordering wordt beoordeeld in de 
voortgangsgesprekken met uw opleider en op formele momenten ook met de instituutsopleider. 
In gezamenlijk overleg spreken zij met u in het tripartiet voortgangsoverleg 1 jaar na de start van de 
opleiding, halverwege de opleiding en bij het eindgesprek. 
 
Vrijstelling 
Indien u al een aantal competenties hebt verworven dan kunt u daarvoor vrijstelling vragen.  
U bereidt deze aanvraag schriftelijk voor. Tijdens het Intakegesprek kunt u deze toelichten en wordt de 
aanvraag besproken.  
 
Bent u al geregistreerd in een geneeskundig specialisme? Laat uw portfolio dan beoordelen. U krijgt 
op basis van uw competenties en Individueel Opleidingsschema een verkorting van de opleidingsduur. 

Verzuim 
Als deelnemer aan de medische vervolgopleiding mag u, als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden, in totaal maximaal 10% van het onderwijs verzuimen. Onderdelen die van wezenlijk 
belang zijn voor het volgen van het onderwijs zijn van deze verzuimregeling uitgesloten. Dit ter 
beoordeling van de NSPOH. 
De NSPOH brengt extra kosten in rekening voor het compenseren van verzuim. Ongeacht het verzuim 
geldt dat alle onderdelen van de opleiding voldoende moeten worden afgesloten. Voor het 
compenseren van te hoog verzuim neemt u contact op met uw opleider. 

Aanmelden 
Als u zich voldoende hebt georiënteerd en u zich definitief wilt aanmelden, dan meldt u zich aan bij de 
programma assistent. De programma assistent zal u vragen om bepaalde informatie aan te leveren. 
Na ontvangst van deze informatie zal u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt 
plaats met uw opleider en de instituutsopleider van de NSPOH en markeert de start van uw opleiding. 
 
Inschrijven in het opleidingsregister  
Na uw intakegesprek en vóór de start van de opleiding ontvangt u een Individueel OpleidingsPlan 
(IOS). Met dit door alle partijen getekende opleidingsplan dient u zichzelf vóór de start van de 
opleiding in te schrijven bij de RGS. Zonder getekend IOS kunt u niet aan de opleiding beginnen. 
 
Regelgeving 
De opleiding sluit aan op het kaderbesluit CSG 1-1-2015. 
Hierin wordt o.a. bepaald dat u alleen opgeleid kunt worden in een erkende opleidingsinstelling en bij 
een erkende opleider. Dit regelt u of uw werkgever via de RGS. Raadpleeg voor meer informatie 

www.knmg.nl. 
 

Onderwijsdagen 
Op de digitale leeromgeving Onderwijs Online, waar u na inschrijving toegang toe krijgt, kunt u alle 
informatie over het onderwijs lezen. U ontvangt, voordat een onderwijsperiode begint, een rooster met 
een overzicht van onderwijsdata. In de studiehandleiding vindt u bij de dagprogramma’s informatie 
over de onderwijsdag, leeractiviteiten en werkvormen. 

Vakanties 
Het onderwijs wordt gepland buiten de reguliere schoolvakanties, zoals aangegeven op 
www.schoolvakanties.nl. Wij houden hierbij rekening met de vakanties in alle regio’s. Het is wenselijk 
om binnen deze schoolvakanties uw vakantie op te nemen zodat u geen onderwijs misloopt. Buiten de 
officiële schoolvakanties om kunnen contactdagen worden verschoven. 

http://www.knmg.nl/
http://www.schoolvakanties.nl/
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Contactdagen 
Het onderwijs vindt plaats tussen 09.30 en 16:30 uur. Voor de lunch wordt 1 uur uitgetrokken. 
Indien u niet aanwezig kunt zijn, dient u dit altijd - liefst zo vroeg mogelijk - te melden aan uw 

programma assistent (030 – 810 05 00). 

U en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)  
In de opleiding krijgt u te maken met de RGS. U dient zichzelf in te schrijven in het opleidingsregister. 
Individuele opleidingsplannen en vrijstellingen moeten door de RGS worden goedgekeurd en als u de 
opleiding heeft afgerond dient u zichzelf aan te melden voor inschrijving in het specialistenregister. 
Daarnaast moet u tijdig wijzigingen in uw situatie doorgeven. Te denken valt hierbij aan een wijziging 
van praktijkopleider, wijziging arbeidspercentage/ dienstverband of andere situaties die van invloed 
zijn op uw opleiding. 

Onderwijscommissie BG 
De onderwijscommissie van de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde adviseert de 
NSPOH omtrent opleidingsaanbod, niveau van de opleiding en wordt betrokken bij de opstelling van 
het opleidingsplan. 

Onderwijs- en examenreglement (Oer) 
De NSPOH heeft een onderwijs- en examenreglement dat in werking is getreden op 1 januari 2011. 
De wijziging van het onderwijs- en examenreglement betreft voornamelijk een gewijzigd takenpakket 
van de examencommissie. Het beoordelen van onderbrekingen in het opleidingsprogramma en 
accorderen van wijzigingen in het opleidingsschema berust voor deelnemers gestart na 1 januari 2009 
bij de instituutsopleider, daarnaast worden sinds 1 januari 2015 vrijstellingsaanvragen beoordeeld 
door de vrijstellingencommissie, waar de instituutsopleider onderdeel van uitmaakt. De 
examencommissie wordt daarmee een beroepsmogelijkheid voor deelnemers die zich niet kunnen 
vinden in de beslissing van de instituutsopleider of vrijstellingencommissie. 
 
Startdata 
De opleiding start regelmatig, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Aanmelden voor de 
opleiding kunt u doe via onze website: https://www.nspoh.nl/opleidingen/opleiding-bedrijfsarts/  
 
Locaties 
De locaties voor de contactdagen worden zoveel mogelijk centraal gekozen en indien mogelijk op de 
groep afgestemd. Doorgaans vinden contactdagen plaats in Utrecht. 
 

http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageID=21&mode=&version=&MenuID=7
https://www.nspoh.nl/opleidingen/opleiding-bedrijfsarts/
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