
Deeltijdwerken  

 

De huisartsopleiding kan vanaf de start in deeltijd worden gevolgd. Een voorwaarde is dat over de 

aanwezigheidstijden overeenstemming is tussen de aios, het opleidingsinstituut en de 

huisartsopleider of stage-opleider.  

 

Bij deeltijdwerken wordt de arbeidsovereenkomst teruggebracht naar:  

 

(het aantal gewerkte uren + 6,5 uur terugkomdagonderwijs) 

        x  100% = deeltijdpercentage 

38 uur 

 

Het verschil tussen voltijdswerken en deeltijdwerken moeten worden ingehaald. Bij de deeltijd-

aanvraag worden de gevolgen van deeltijdwerken uitgewerkt in het individueel opleidingsschema 

door het secretariaat van de opleiding en ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de 

toetsmomenten, aantal diensten en verlofuren.  

 

Voor de klinische stage (6 mnd) in jaar 2 geldt dat de aios niet minder dan 84,2% (=32 uur) in 

opleiding zijn.   

 

De terugkomdagen worden steeds voltijds (6,5 uur) gevolgd. Een praktijkdag duurt maximaal  

8,5 uur exclusief pauze. Naast de terugkomdag is de aios minimaal 3 dagen in de huisartspraktijk 

of stageplaats. 

 

Het minimumpercentage om de opleiding te volgen is 50% (Europese regelgeving).  

De meeste aios kiezen voor onderstaande varianten: 

 

Zonder compensatie van diensten: 

84,21% (32 uur): 

3 Praktijkdagen van 8,5 uur (excl. pauze) en 1 terugkomdag van 6,5 uur. 

De daadwerkelijke gedraaide diensturen (jaar 1 en 3) moeten binnen de drie praktijkdagen 

gecompenseerd worden. 

 

90% (34,2 uur): 

Om de week 3/4 praktijkdagen van 8 uur en 1 terugkomdag van 6,5 uur. 

 

94,74% (36 uur): 

Om de week 3/4 praktijkdagen van 8,5 uur (excl. pauze) en 1 terugkomdag van 6,5 uur.  

Het is ook mogelijk om wekelijks 3 praktijkdagen van 8,5 uur, 1 praktijkdag van 4 uur en  

1 terugkomdag van 6,5 uur te doen. De daadwerkelijke gedraaide diensturen (jaar 1 en 3) moeten 

binnen de praktijkdagen gecompenseerd worden. 

 

Met compensatie van diensten (alleen mogelijk in jaar 1 en 3): 

90% (= 34,2 uur): 

3 Praktijkdagen van 8,5 uur (excl pauze), een terugkomdag van 6,5 uur en 2,2 uur als 

compensatie voor diensten*. 

Je hebt dan 1 dag per week vrij. Op papier werk je 4,5 / 5 dagen (de 2,2 uur betreffen de 5e dag). 

 

*Berekening diensten: 

Een aios doet ca. 20 diensten (ca 110 uur) per jaar : 50 weken = 2,2 uur per week te 

compenseren uitgesmeerd over een jaar. 

32 uur plus 2,2 uur = 34,2 uur = 90%  

 

 

Voor meer informatie: 

- www.SBOH.nl 

- Aanvraagformulier aanpassing arbeidsduur: 

https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts/formulieren 

 

http://www.sboh.nl/
https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts/formulieren

