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OpLeidiNg 
jeugdarTs KNMg

Wil jij een adequate bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de 
gezondheid van de jeugd in jouw 
regio? Verwerf de competenties die 
je daarvoor nodig hebt in de 
opleiding jeugdarts KNMG bij TNO. 
het stelsel voor de jGZ bevindt zich 
midden in een aantal  
veranderingen. Van de jeugdarts 
wordt kritisch meedenken verwacht 
over de veranderingen en de rol die 
de jeugdarts daarbij kan, moet en 
wil spelen. Tijdens de opleiding 
ontwikkel je de hiervoor benodigde 
competenties en ben je tevens in 
staat om door te stromen naar de 
tweede fase van de opleiding.

als je voor TNO kiest, kies je voor het 
digitaal portfolio epaSS met o.a. een 
competentiemeting waaraan je kunt 
aflezen hoe je competentieontwikkeling 
verloopt tijdens de opleiding. 

als je voor TNO kiest, kies je voor het 
volgen van het instituutsonderwijs in een 
jaargroep. het leerrendement is groot door 
uitwisseling van kennis en  
praktijkervaringen, het vergroot je netwerk 
in heel Nederland en biedt een steunende 
leeromgeving!

in januari, april en september kan je 
starten met de opleiding en bij uitzondering 
kun je op een ander moment instromen. 
De opleiding heeft een duale opzet: artsen 
volgen onderwijs naast hun werk en vanuit 
hun eigen werkplek. De praktijk vormt het 
uitgangspunt voor het leren. Tijdens de 
opleiding maken de artsen in opleiding tot 
specialist (aios) deel uit van een 
intervisiegroep waarbij de ontwikkeling van 
professioneel gedrag centraal staat.

Spinnenwebdiagram, visualiseert  
competentieontwikkeling in EpaSS ( Electronic 
portfolio and assessment Support System).
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opleiding arTS maaTSchappij en 
gezondheid
De opleiding arts Maatschappij en 
Gezondheid (M&G) bestaat uit twee fasen:
1. De profielopleiding van de eerste fase

duurt bij een full-time dienstverband 2
jaar. Deze fase wordt afgesloten met een
registratie door de registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (rGS) in het
desbetreffende profiel.

2. De tweede fase duurt eveneens twee jaar
en is gericht op beleid, management en
wetenschappelijk onderzoek. Na
succesvol afsluiten van deze fase volgt
een registratie als arts M&G in het RGS
register.

profiel jeugdgezondheidSzorg 
Een voltooide opleiding jeugdarts KNMG is 
het minimale gewenste opleidingsniveau 
voor artsen werkzaam in de jeugd-
gezondheidszorg. De inhoud van deze 
opleiding is gerelateerd aan het basis-

pakket jGZ en werkt toe naar het 
competentie-profiel van de jeugdarts. De 
opleiding bestaat uit een samenhangend 
instituuts- en praktijkopleidingdeel. De aios 
wordt begeleid door een instituutsopleider 
van TNO en een opleider vanuit de 
opleidingsin-richting waar de aios werkt. 
het leren in de praktijk vindt plaats met 
behulp van praktijkopdrachten. Deze 
opdrachten vormen het individueel 
opleidingsplan (iOp) van de aios. De 
opleider ondersteunt de aios bij het 
uitvoeren van zijn iOp. De aios loopt 
verschillende (verplichte) stages als 
onderdeel van de instituutsopleiding. Het 
praktijkleren JGZ 0-18/andere 
leeftijdsgroep (PAL) maakt deel uit van de 
opleidingstijd.

voor wie iS de opleiding bedoeld?
iedere arts die voor minimaal 0,5 fte 
werkzaam is bij een erkende  
jGZ- opleidingsinstelling. Verder is goede 
beheersing van de Nederlandse taal 
vereist.

regiSTraTie van de aioS
Bij aanvang van de opleiding dient de aios 
zich in te schrijven in het opleidingsregister 
van de rGS. De - wettelijk bepaalde - kosten 
hiervoor zijn te vinden via: 

http://www.knmg.nl/opleiding-
herregistratie-carriere/rgs/registers/
tarieven.htm

(INTroducTiecurSuS jgz 0-19 jaar De 
introductiecursus jGZ 0-19 jaar is 
ontwikkeld voor artsen die starten met 
werken in de jGZ en vormt de startmodule 
van de opleiding jeugdarts KNMG. 
De module bestaat uit zes dagen cursorisch 
onderwijs waarin de basis van de 
vakinhoud van het gehele werkveld jGZ aan 
bod komt. Daarnaast wordt de arts op de 
werkplek begeleid door een ervaren 
collega. Zie voor meer informatie  
www.nspoh.nl.

opleider opleidingSinrichTing jgz 
Een opleider is tenminste drie jaar 
geregistreerd als arts M&G of als jeugdarts 
KNMG en heeft een specifieke opleiding 
gevolgd. De opleider besteedt gemiddeld 
twee uur per week aan de praktijkopleiding 
van de aios (op basis van een fulltime 
aanstelling van de aios). De opleider kan 
een aantal taken delegeren aan een 
ervaren arts die desgewenst ook 
onderdelen van het onderwijs voor 
opleiders kan volgen.

OpLeidiNgsvOOrwaardeN

STarTen en inSTromen!
De opleiding start in januari, april en 
september op twee locaties, in Leiden en 
regio Eindhoven. Bij uitzondering kun je 
op een ander moment instromen.

De TNO opleidingen in Leiden en 
regio Eindhoven zijn identiek qua 
inhoud en opzet.

wiL jij Meer weTeNschappeLijK 
ONderbOuwd werKeN iN de jgZ?

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/registers/tarieven.htm
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OpLeidiNgsvOOrwaardeN

erKeNde 
OpLeidiNgs-
iNrichTiNg jgZ
De praktijkopleiding van de aios kan 
uitsluitend plaatsvinden in een door de 
rGS erkende opleidingsinrichting jGZ. De 
eisen voor erkenning zijn vastgelegd door 
de rGS (http://knmg.artsennet.nl/home. 
htm). in ieder geval moet het zorgaanbod 
van de inrichting tot het specialisme 
behoren waarvoor de aios in opleiding is en 
dient de inrichting te beschikken over 
erkende opleiders.

opleidingSduur 
Gedurende twee jaar volgt de aios met een 
fulltime dienstverband op één vaste dag per 
week cursorisch onderwijs. hiervan kan de 
aios 10 dagen zelf invullen: het 
keuzeonderwijs. Omdat de onderwijsdagen 
vastliggen en een duidelijk afgerond geheel 
vormen, kunnen kwaliteit en continuïteit 
optimaal worden gegarandeerd. De ervaring 
van TNO en inmiddels afgestu-deerde 
jeugdartsen KNMG is dat de aios die 
samen starten een hechte groep vormen. 
indien nodig kan onderwijs bij later gestarte 
groepen gevolgd worden. Tijdens en ook na 
de opleiding worden ervaringen en 
werkwijzen (gestructureerd) uitgewis-seld 
(o.a. in intervisie) wat ook een bijdrage 
levert aan de gewenste integratie van de 
verschillende leeftijdsgroepen (0-18) in de 
jGZ. Naast de onderwijsdagen bedraagt de 
studiebelasting in de eigen tijd 6-8 uur per 
week. Een belangrijk deel van de opleiding 
vindt plaats in de praktijk. Op basis van een 
fulltime aanstelling kan de opleiding in twee 
jaar worden voltooid. Bij een parttime 
aanstelling duurt de praktijkopleiding naar 
rato langer waarbij de samenhang met de 
instituutsopleiding gegarandeerd is. Vanuit 
de regelgeving bestaat de mogelijkheid tot 
individualisering opleidingsduur: https://
www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/cgs/themas-projecten/
individualisering-opleidingsduur.htm  als u 
gebruik wilt maken van deze mogelijkheid 
dient u dit kenbaar te maken bij voorkeur 
minimaal 4 maanden voor het begin van de 
opleiding.

Sgb 1 Startmodule 
Kennismaken en verwachtingen; jeugdgezondheidszorg in perspectief, het Model 
van Lalonde; Sterkte/zwakte analyse; forum met jGZ-organisaties; informatie over 
instituuts- en praktijkopleiding: inhoud, opzet en organisatie; positionering jGZ, 
uitvoering basispakket jGZ en de rol van de jeugdarts daarbij; aios, opleider en 
instituutsopleider starten met het iOp.

Sgb 2 volksgezondheid, omgaan met evidence 
Zelftoets; Evidence based medicine in relatie tot epidemiologie; Diagnostiek en 
testen; prevalentie; Maten van frequentie en maten van verband; 
Determinantenanalyse; risicogroepen en interventiestrategieën; precisie en 
validiteit; Effectief lezen van artikelen. 

Sgb 3 preventiestrategieën 
Planmatige gezondheidsbevordering; E-health; Opvoedingsondersteuning NJi; 
Een (actuele) interventie: Shaken Baby Sydrome; Vaccineren; Van Wiechen 
ontwikkelingsonderzoek; Schoolgezondheidsbeleid; Zorgcoördinatie (incl. 
bemoeizorg).

Sgb 4 communicatie 
Gespreksvaardigheden; Profileren en presenteren; Conflicthanteren/ 
onderhandelen; interculturele communicatie; Motivational interviewing; 
Doelgericht beleidsadviezen schrijven.

p 1 
p 2 

p 6     

p 7       

OpLeidiNgscurricuLuM
een erkende opleidingsinrichting 
beschikt over de toegang tot een 
medische bibliotheek zoals pubmed. 
de opleider maakt de aios daar 
wegwijs in.

* Sociaal Geneeskundige Basis module

SGB 5  Bouw en werking van de gezondheidszorg 

P 5        

Kwaliteitsinstrumenten iCT/intervisie; Reflecteren: intervisie; Kwaliteitsdenken; 
Innoveren en implementeren; Richtlijnen; Borgen van veranderingen; Kritisch 
denken/argumenteren; Medisch leiderschap; Ethische dilemma’s; Persoonlijke 
effectiviteit/timemanagement; juridische aspecten.
introductiecursus jGZ 0-18 jaar
lichamelijke ontwikkeling en gezondheidsproblemen 
Motorische ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen; Groei en groeistoornissen; 
Orthopedie; Voeding/voedingsstoornissen; Dermatologie; KNO en audiologisch 
Centrum; Visusonderzoek (CVI) met andere dan de standaardmethoden; 
Zindelijkheid/urologie/besnijdenis; Cardiologie; prematuren en SGa; astma en 
luchtwegklachten; Neurologie; Genetica: Community genetics/Dysmorfologie; 
Mondgezondheid; Spraak-taalontwikkeling.

psychosociale ontwikkeling en psychosociale problemen 
psychosociale ontwikkeling 0 –12; psychosociale ontwikkeling 12- 18; 
Opvoedingsvragen en problemen; Leerstoornissen; Kinderpsychiatrie.
fysieke omgeving 
Medische milieukunde; Hygiëne en veiligheid; infectieziekten.

Sociale omgeving 1e, 2e en 3e milieu

Bijzondere gezinssituaties; Kindermishandeling; Veilig Thuis; Rol Jeugdarts Kimi/
huiselijke geweld; forensische geneeskunde; passend onderwijs; Stage speciaal 
onderwijs/passend onderwijs; Schoolverzuim; SMa; SE gezondheidsverschillen.
leefstijl

Gebruik social media door jongeren; risicogedrag en verslaving; Gynaecologische 
klachten en seksuele   ontwikkeling; Bewegen.
Samenwerken 

Samenwerken in netwerken; Stage oriëntatie JGZ 0-18 en lokaal preventief 
jeugdbeleid.
keuzestages/keuzeonderwijs 
Verbredende of verdiepende keuzestages/keuzeonderwijs ten opzichte van het al 
gevolgde onderwijs en relevant voor het werkveld van de jeugdarts. 

Sociaalgeneeskundig perspectief; Structuur en werking; VTV; Financiering en wetgeving; 
Gemeenten: Stucturen en verhoudingen; Ketenzorg; Alg. preventie wetgeving.

SGB 6  Professioneel denken en handelen

P 3       

P 4     

http://knmg.artsennet.nl/home.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/themas-projecten/individualisering-opleidingsduur.htm


GEZOND LEVEN
TNO initieert technologische en sociale 
innovatie voor een gezonde inrichting van 
ons leven en voor een vitale samenleving.

Onderwijslocatie TNO ‘Schutterspoort’, 
Schipholweg 77-89, 
2316 ZL  Leiden 

Onderwijssecretariaat
Christiane Gerdemann
T 088 866 62 70
W www.tno.nl/onderwijs
E onderwijs@tno.nl

TNO.NL
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SubSidiemogelijkheden 
De werkgever komt in aanmerking voor 
subsidie. het ministerie van VWS stelt 
middelen ter beschikking om de opleiding 
te financieren. Het gaat om de kosten 
van het instituutsonderwijs deel en de 
praktijkopleidingsuren van aios en 
opleider.
De opleiding jeugdarts KNMG wordt 
bekostigd via het opleidingsfonds. VWS 
stelt het maximaal beschikbare budget 
vast, de koepels wijzen de subsidie toe aan 
de hand van een toewijzingsprotocol. 
De opleidingsinrichtingen, dienen exact de 
aangegeven aanvraagtermijn aan te 
houden. Meer informatie over de subsidie-
mogelijkheden kunt u vinden op 
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/
opleidingen/publicaties. U kunt ook 
contact opnemen met actiZ, GGD GhOr 
Nederland of TNO. 

Tno alS erkend 
opleidingSinSTiTuuT
TNO is van oudsher een erkend opleidings-
instituut voor jeugdartsen: De instituutsop-
leiders zijn arts M&G of jeugdarts KNMG. 
Samen met opleidingskundigen geven zij 
vorm en inhoud aan het onderwijs: op 
wetenschappelijk niveau én afgestemd op 
de actuele uitvoeringspraktijk. het 
onderwijs wordt gegeven door ervaren 
docenten en trainers met kennis van het 
werkveld jGZ. TNO voert naast onderwijs 
ook wetenschappelijk onderzoek voor de 
jGZ uit. (https://www.tno.nl/onderwijs/).

onderwijSlocaTie leiden

TNO, ‘Schutterspoort’, Schipholweg 
77-89, 2316 ZL Leiden. Goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer
(7 minuten lopen van het station) en per 
auto (Gratis parkeergelegenheid op 10 
minuten loopafstand).

onderwijSlocaTie REGIO 
eindhoven
TNO locatie wordt nader bepaald.

Een onderwijsdag duurt van 
09.45 – 16.30 uur.

koSTen eerSTe faSe 

De kosten voor de volledige eerste fase 
bedragen €29.500. Dit is inclusief 
profielonderwijs, sociaal geneeskundige 
basis en inhalen van gemist onderwijs. 
Exclusief zijn kosten voor  de 
leermiddelen, de inschrijving in het 
opleidingsregister van de rGS en 
keuzeonderwijs. afhankelijk van het 
gevolgde onderwijs bedragen deze laatst 
genoemde kosten ongeveer 
€ 3000.  excl. extra begeleidingsuren 
(opleiding op maat)

aanmelden 

U kunt het aanmeldingsformulier 
downloaden van https://www.tno.nl/
onderwijs of opvragen bij het secretariaat 
onderwijs 
E onderwijs@tno.nl,
T   088 86 66 270

meer informaTie
Bezoek onze website: https://www.tno.nl/
nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/
prevention-work-health/gezond-en-veilig-
opgroeien/opleiding-jeugdarts/ voor 
aanvullende informatie of neem contact 
op met het secretariaat Onderwijs
088 86 66 270, onderwijs@tno.nl.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-work-health/gezond-en-veilig-opgroeien/opleiding-jeugdarts/
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/
https://www.tno.nl/onderwijs/
https://www.tno.nl/onderwijs
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