
Aanmaken nieuw account in MijnRGS – Starten aanvraag nieuwe opleiding 
 
N.B. De programmatuur van MijnRGS werkt niet goed met Fire Fox of Safari. Aan te 
raden is met Google Chrome of Edge te werken. 
 
 
 
Voor het aanmaken van een account gaat u naar WWW.KNMG.nl en kiest voor MijnRGS/GAIA in de 
bovenbalk rechts. In het volgende scherm kiest u voor inloggen MijnRGS en volgt de instructies.  
 
 
 
Na het aanmaken van een account via het tabblad Mijn Opleiding kiest men voor Nieuwe opleiding en 
brengt bij specialisme/profiel de juiste opleiding in beeld. 
 
Via ‘organisatie’ wordt het opleidingsinstituut geselecteerd. 
Bij ‘opleider’ moet de naam van het hoofd van het opleidingsinstituut worden geselecteerd. 
De startdatum invullen. 
 
Deze gegevens eerst opslaan voordat er opleidingsperioden kunnen worden ingevuld. 
 
 
Het toevoegen opleidingsperiode (= tijdsbesteding) hoeft geen probleem op te leveren. Omdat de 
inhoud van de opleiding door het opleidingsinstituut wordt bepaald, kan bij het 
opleidingsonderdeel alleen maar worden gekozen voor de opleiding als ‘geheel’.  
Bij de periode kan de volledige opleidingsduur van 36 maanden in 100% deeltijd worden aangeven, 
ook als de opleiding misschien in deeltijd zal worden gevolgd en/of een verkorting is, of zal worden 
aangevraagd. Daarna moet bij zowel de opleidingsinstelling als bij de locatie het opleidingsinstituut 
worden aangeven en bij de opleider de naam van de hoofdopleider van het opleidingsinstituut worden 
geselecteerd. Daarna kan de aanvraag worden 'ingediend'. 
 

Geen wijzigingsverzoeken 
Deze gegevens zijn voor de RGS voldoende voor de inschrijving in het opleidingsregister. Het 
opleidingsinstituut stelt de inhoud van uw opleiding samen en houdt gedurende de opleiding alle 
aanpassingen van de opleiding bij zoals een vrijstelling, onderbreking of het gaan werken in deeltijd. 
Er hoeven daardoor geen wijzigingsverzoeken te worden ingestuurd om de opleidingsgegevens in 
MijnRGS te updaten. De uiteindelijke invulling van uw opleiding zal daardoor niet in uw dossier in het 
MijnRGS-systeem komen.  
Aan het eind van de opleiding zal het opleidingsinstituut de voltooiingsverklaring en het curriculum 
naar u sturen met een kopie aan de RGS. Naar aanleiding daarvan zal de RGS uw opleiding afronden 
en u een mail sturen met de melding dat u een aanvraag voor de inschrijving in het huisartsenregister 
kunnen aanmaken. Pas dan hoeft u weer in te loggen op het MijnRGS-systeem. 
 
 
Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Opleiding van de RGS: 088 440 4380 
. 
 

 

 

 

 

 

 



In onderstaande screen shots is inschrijving voor de huisartsgeneeskunde als voorbeeld genomen. 
Dezelfde procedure geldt voor inschrijving voor het specialisme ouderengeneeskunde en de opleiding 
tot arts voor verstandelijk gehandicapten. 









 


