Uitvoeringsreglement
Stage in de opleiding tot ziekenhuisapotheker
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie
(SRC-ZF) is gebaseerd op:
•
Regeling Specialismen Farmacie 2014
•
Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 2018 van het Centraal College
•
Vigerende ELOZ

1.
1.1

Inleiding
In het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie is de mogelijkheid opgenomen om een stage
te doen in een andere instelling dan de opleidingsinstelling voor ervaring op een specifieke
subtaak of verdieping, buiten het reguliere opleidingsprogramma, onder volledige
verantwoordelijkheid van de opleider. Deze stage kan desgewenst in het buitenland
plaatsvinden en is gemaximeerd op in totaal 4 maanden, tenzij de SRC-ZF vooraf toestemming
geeft voor een langere periode.
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Uitgangspunten
De stage duurt minimaal 1 maand (20 werkdagen) en maximaal 4 maanden (80 werkdagen). In
totaal kan maximaal 4 maanden aan stages worden besteed, tenzij een langere periode een
evidente meerwaarde voor de opleiding heeft, dit ter beoordeling aan de SRC-ZF.
De SRC-ZF beoordeelt de invulling van de stage.
Het instituut waar de stage wordt gedaan moet op het beoogde expertisegebied onbetwiste
kwaliteiten bezitten. Dat wordt aangetoond door onder meer publicaties, referenties van
wetenschappelijke verenigingen enz.
Het heeft de voorkeur de stage te laten aansluiten bij het onderwerp voor differentiatiefase,
dit om een duidelijk profiel te krijgen en versnippering te voorkomen.
De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de stage ligt bij de eindverantwoordelijk
opleider (hieronder verder aangeduid als opleider) en de AIOS.
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Uitvoering
De AIOS-ziekenhuisfarmacie schrijft een voorstel voor de uitvoering van de stage als onderdeel
van het persoonlijk opleidingsplan.
De SRC-ZF beoordeelt het voorstel voor de stage en ziet m.n. toe op de persoonlijke leerdoelen
van de AIOS ziekenhuisfarmacie om te zorgen voor een daadwerkelijke groei in expertise die
uitstijgt boven wat mogelijk is in de opleidingsinstellingen.

Beoordelingscriteria
De SRC-ZF hanteert de volgende beoordelingscriteria:
1. Duur stage 1-4 maanden, maximaal 4 maanden in totaal aan stages gedurende de gehele
opleiding. Deze stageduur staat los van de 12 maanden die in een ander centrum dan de
instroominstelling moet worden doorgebracht.
2. Gespecialiseerd onderwerp
3. Aantoonbaar expertisecentrum
4. Haalbaar en realistisch in relatie tot opleidingsplan
5. Persoonlijke leerdoelen SMART geformuleerd
6. Daadwerkelijke groei in expertise
7. ELOZ opleidingsprogramma
8. Planning van activiteiten in de tijd

9.
10.
11.
12.

5.
5.1

Inzet van begeleiders en contactpersonen
Wijze van bewaken van de voortgang
Wijze van vastleggen van behaalde resultaten
Wijze van invulling van de eigen verantwoordelijkheid

Verantwoording
In het portfolio wordt een korte schriftelijke rapportage opgenomen over het verloop van de
stage, ondertekend door AIOS-ziekenhuisfarmacie, opleider en lokale stagebegeleider.
Deze schriftelijke rapportage beschrijft de uitvoering van de onderdelen van het
stageprogramma en specifiek welke persoonlijke leerdoelen en eindproducten zijn opgeleverd.
De rapportage wordt meegestuurd met het jaarlijkse evaluatieformulier aan de SRC-ZF.

Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC-ZF geëvalueerd.
Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie,
17 mei 2016, 9 juli 2018, 29 januari 2019, 30 juni 2020

