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KADEROPLEIDING GERIATRISCHE REVALIDATIE

Toelichting op de criteria waarop aanmeldingen worden beoordeeld ten behoeve
toelating tot de kaderopleiding Geriatrische Revalidatie
Selectie

Op basis van de aanmeldingsgegevens en de motivatiebrief wordt bepaald of een
wordt toegelaten, afgewezen of wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. De
beoordeling van deze gegevens wordt gedaan door de selectiecommissie.
Hieronder wordt de werkwijze van de selectiecommissie toegelicht.

Selectiecriteria

De volgende selectiecriteria worden gehanteerd:
1.

De kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, te weten:

-

Heeft op het moment van aanmelding minimaal drie jaaraantoonbare ervarin
klinische praktijk als specialist ouderengeneeskunde,

-

waarvan minimaal één jaar (in de laatste drie jaar) op het gebied van de ger
revalidatie (gerekend tot aan het moment van aanmelding voor de kaderople

-

Indien Nederlands niet de moedertaal is: voldoende beheersing van de Nederlands

taal, aantoonbaar door een met goed gevolg afgelegd staatsexamen Nederl
tweede taal (NT2), programma 11.
http://www.cve. n 1/item/staatsexa mens_nederlands_als
-

Tijdens de gehele kaderopleiding dient de kandidaat aantoonbaar werkzaam te zijn
een actieve functie binnen het vakgebied van de geriatrische revalidatie voor
minimaal 16 uur per week.

Indien een kandidaat niet aan deze eisen voldoet dan wordt niet meer naar de volgende
criteria gekeken, maar volgt een afwijzing.
2.

De kandidaat stuurt een brief, waarin diens motivatie beschreven staat:
- waarom hij de opleiding wil volgen,
- waarom hij die nu wil volgen,
- wat hij ermee wil doen als hij eenmaal kaderarts is en

- wat hij op de werkplek en eventueel in de privé-situatie geregeld heeft om
opleiding met succes te kunnen volgen.
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