
Aan: 
- Opleiders en plaatsvervangend opleiders OOR Utrecht 
- Bestuurders aios-verenigingen opleidingsinstellingen OOR Utrecht 
- Bestuurders opleidingsinstellingen OOR Utrecht 
- Managers leerhuizen opleidingsinstellingen OOR Utrecht 
- Managers P&O opleidingsinstellingen OOR Utrecht 
- Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen 

 
Utrecht, 25 maart 
 
Beste collega’s, 
 
Met elkaar moeten we het verspreidingsrisico van het covid-19-virus tot een minimum zien te beper-
ken. Om deze reden is besloten dat in de OOR Utrecht aios tot 1 mei 2020 niet van opleidingsinstel-
ling mogen wisselen.  
 
Voor veel aios betekent dit besluit dat zij hun oorspronkelijke opleidingsschema niet kunnen volgen. 
Tegelijkertijd biedt de coronacrisis aios unieke mogelijkheden om te leren. Ook als er geen werk-
zaamheden zijn voor aios in de kliniek, is het zaak om op een creatieve manier, met behulp van de 
disciplineoverstijgende thema’s gebaseerd op de canmeds competenties, te kijken welke opleidings-
activiteiten aios dan nog wel kunnen uitvoeren.  
Daarom is het van belang dat opleiders en aios samen goede afspraken maken over eventuele an-
dere inzet en dat de aios het portfolio goed, maar beknopt, blijven bijhouden. De gevolgen van de 
door de OOR gemaakte afspraken op de opleiding zullen dan in een later stadium met de RGS wor-
den geëvalueerd. 
Veel nuttige informatie, ook onderwijskundig, is te vinden op: https://www.demedischspecia-
list.nl/overzichtspagina.   
 
De mogelijkheid tot verlenging van deze periode tot na 1 mei 2020 staat op dit moment open. Daar-
over zal midden april een besluit worden genomen. 
 
Wij realiseren ons dat er veel praktische haken en ogen zijn, onder andere op personeels- en oplei-
dingsgebied. We verwachten dat opleiders, aios en leerhuismanagers met elkaar in staat zijn om op-
lossingen te vinden. De RGS denkt hierbij graag mee. Zie:  
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/nieuwsbericht-
rgs/maatregelen-rgs-rond-coronacrisis-herregistreren-aiossen-en-opleiders.htm. 
 
Dat de aios voorlopig niet meer mogen wisselen heeft consequenties voor het opleidingsschema. 
Voor nu is het van belang dat de leerhuizen en afdelingen P&O over de mutaties worden geïnfor-
meerd. Dit is in het belang van de rechtspositie van de aios. De formele aanvraag en afhandeling van 
de wijzigingen kan in een later stadium met de RGS worden afgestemd. 
 
De informatie en kennis die we opdoen willen we met elkaar delen. Aarzel daarom niet om vragen te 
stellen. Via het mailadres medischevervolgopleidingen@umcutrecht.nl verzamelen wij deze vragen, 
worden ze gegroepeerd en beantwoord.  
 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Prof. dr. Margriet Schneider 
Voorzitter OOR Utrecht  
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