
 

 

 

 

Inschrijving bekwaamheidsprocedure 

U bent als kandidaat-haio gekend bij één van de 4 vakgroepen huisartsgeneeskunde in Vlaanderen. 

De vakgroepen huisartsgeneeskunde bezorgen de lijst met mogelijke kandidaten voor toegang tot de 

master-na-master huisartsgeneeskunde aan ICHO vzw.  

Vanaf 01/03/2020 ontvangt u via ICHO vzw een link waarmee u een paswoord kan instellen voor 

toegang tot een online platform voor het doorlopen van de eerste fase van de 

bekwaamheidsprocedure (zie verder). Deze fase kan doorlopen worden vanaf 01/03/2020 tot 

20/05/2020. 

 

Bekwaamheidsprocedure 

 

 

 

 

 

 

De bekwaamheidsprocedure bestaat uit drie fasen: 

 fase 1 is de administratieve fase waarbij de kandidaat formele voorwaarden moet vervullen 
om te worden opgenomen in een interuniversitaire (inschrijvings)lijst voor deelname aan 
fase 2, nl. het afleggen van de eigenlijke bekwaamheidstoets. Deze fase wordt doorlopen 
tussen 01/03 en 20/05/2020; 

Informatie voor toekomstige haio’s van het 3-jarige curriculum 

master-na-master huisartsgeneeskunde 

Niet aanvaard voor 
de MANAMA HAG 

 Formele voorwaarden niet 
ingevuld: rood licht => 
voorlopige ongeschiktheid 

 Formele voorwaarden wel 
ingevuld: groen licht => 
mag door naar fase 2 

 

 Niet geslaagd: oranje 
licht => gaat door naar 
fase 3 

 Wel geslaagd: groen 
licht => aanvaard 
opleiding 

 

Aanvaard voor de 
MANAMA HAG 

starten 

Fase 1 Fase 2 Fase 3



 fase 2 bestaat uit het afleggen van de bekwaamheidstoets waarbij huisartsgeneeskundige 
basisattitudes, vaardigheden en kennis worden getoetst. De toets wordt aan de 4 
universiteiten georganiseerd op 12/06/2020; 

 fase 3 bestaat uit een interuniversitair jury-examen en is bedoeld voor de kandidaten die niet 
geslaagd zijn in fase 2. Op deze manier krijgt elke kandidaat de gelegenheid om zijn 
huisartsgeneeskundige bekwaamheid alsnog te verdedigen. Dit examen wordt georganiseerd 
op 19/06/2020 in Leuven. 

  
De formele voorwaarden (fase 1) waaraan u moet voldoen, zijn: 

 Beschikken over het diploma Master in de geneeskunde behaald aan een Nederlandstalige 
universiteit of over een door NARIC gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma Master in de 
geneeskunde. Studenten die in Vlaanderen in 3de master huisartsgeneeskunde zitten, leggen 
de proef sub conditione af. 

 Anderstalige studenten die geen diploma hoger onderwijs behaalden aan een 
Nederlandstalige onderwijsinstelling, dienen een taalattest voor te leggen dat aantoont dat 
ze geslaagd zijn in het taalexamen dat de taalvaardigheden toetst op niveau C1 van het 
Europees ReferentieKader, en behaald aan een van de universitaire taalinstituten in 
Vlaanderen.  

 Een voortraject hebben doorlopen, met als minimumvoorwaarde een stage van 6 weken in 
de huisartsenpraktijk tijdens de basisopleiding en hierop geslaagd zijn. Studenten die aan 
deze voorwaarde nog niet voldoen, leggen de proef sub conditione af en dienen deze stage 
te lopen tijdens de zomermaanden. 

 Insturen van een gestructureerde motivatiebrief via het online platform op www.icho.be. 
 
Indien u slaagt voor de bekwaamheidsprocedure, mag u deelnemen aan de sollicitaties voor haio-
opleidingsplaatsen. U ontvangt na slagen voor de proef een login voor de ICHO-website waar u een 
online profiel kan aanmaken en waarlangs u uw kandidatuur kan stellen bij verschillende huisarts-
praktijkopleiders (zie verder). 
 

Groep 12/6/18 of 18/6/12 

De helft van haio’s in de driejarige master-na-master start in een traject dat bestaat uit 12 maanden 

stage bij een huisarts-praktijkopleider, vervolgens 6 maanden stage op een ziekenhuisdienst en tot 

slot 18 maanden stage bij een huisarts-praktijkopleider. De andere helft van deze groep haio’s start 

in een traject dat bestaat uit 18 maanden stage bij een huisarts-praktijkopleider, vervolgens 6 

maanden stage op een ziekenhuisdienst en tot slot 12 maanden stage bij een huisarts-

praktijkopleider. U zal ad random aan één van deze groepen toegewezen worden. 

Stage bij huisarts-praktijkopleiders 

De groep beschikbare praktijkopleiders wordt ad random verdeeld in  

- een groep die gedurende de komende 3 jaar 3 verschillende haio’s zal begeleiden gedurende 

telkens 12 maanden (groep 12/12/12); 

- een groep die gedurende de komende 3 jaar 2 verschillende haio’s zal begeleiden gedurende 

telkens 18 maanden (groep 18/18). 

Stage op een ziekenhuisdienst 

U loopt tijdens het tweede jaar van uw stageplan 6 maanden stage op een ziekenhuisdienst. Deze 

stage wordt toegewezen.  

http://www.icho.be/


Zodra de diensten waarmee zal worden samengewerkt in 2021-2022 bekend zijn, zal u de 

mogelijkheid hebben om een aantal voorkeurspecialismen op te geven in uw online profiel op de 

ICHO-website. Bij de toewijzing van de ziekenhuisstages zal zo veel als mogelijk getracht worden om 

daar rekening mee te houden. 

Na de toewijzing kan u gaan kennismaken met uw opleiders in het ziekenhuis. 

Sollicitatieprocedure bij huisarts-praktijkopleiders 

Opmaken van uw online profiel 

Er kan vrij gesolliciteerd worden over gans Vlaanderen. U solliciteert onmiddellijk voor beide 

stageperiodes bij een huisarts-praktijkopleider! 

U ontvangt – na slagen voor de bekwaamheidsproef – een login voor de de ICHO-website waar u een 
online profiel kan aanmaken en waarlangs u uw kandidatuur kan stellen bij verschillende huisarts-
praktijkopleiders voor uw beide stageperiodes bij een huisarts-praktijkopleider. 
 

U logt in op www.icho.be > mijn icho > icho platform > persoonlijke gegevens en vult daar de 

verschillende tabbladen in (persoonlijke gegevens, profiel) 

U logt in op www.icho.be > mijn icho > icho platform > persoonlijke gegevens > mijn 

stageperiodes en ziet daar uw concrete stageperiodes ifv het traject waaraan u bent 

toegewezen (12-6-18 OF 18-6-12):  

- 01/10/2020 – 30/09/2021 

- 01/04/2022 – 30/09/2023 

OF 

- 01/10/2020 – 31/03/2022 

- 01/10/2022 – 30/09/2023 

 

Sollicitatiegesprekken 

Vanaf 23 juni start de sollicitatieprocedure en kan u de profielen van de beschikbare 

praktijkopleiders en hun praktijken bekijken via www.icho.be > mijn icho > icho platform > zoeken 

naar een stageplaats. Er zal een zoekmotor beschikbaar zijn om de beschikbare plaatsen gemakkelijk 

te kunnen opzoeken en de mogelijkheid tot het online kandideren voor een opleidingsplaats voor 

beide stageperiodes.  

In de periode tussen 23 juni en 25 juni worden er nog geen contacten gelegd. ICHO, de universiteiten, 

het HOP en OVERSTAG verwachten dat álle haio’s en praktijkopleiders zich collegiaal tonen en zich 

houden aan dit gentleman’s agreement! 

Vanaf 25 juni worden de kandidaturen zichtbaar voor de praktijkopleiders via www.icho.be. Zij 

kunnen dan de profielen van de kandidaat-haio’s raadplegen, aanduiden welke kandidaten ze al dan 

niet in beraad nemen en de sollicitatiegesprekken initiëren. Het is dus de praktijkopleider die 

hiervoor het initiatief neemt en niet de kandidaat-haio. Er zal tevens een zoekmotor beschikbaar zijn 

om eventueel zelf nog bijkomende kandidaten te contacteren. 

http://www.icho.be/
http://www.icho.be/
http://www.icho.be/
http://www.icho.be/


Zodra haio en praktijkopleider tot een akkoord komen, kan het online aanmeldingsformulier ingevuld 

worden door de haio via www.icho.be > mijn icho > icho platform > zoeken naar een stageplaats. U 

vult dit in voor elke van uw stageperiodes bij huisarts-praktijkopleiders. 

Nadat de praktijkopleider zijn/haar akkoord heeft gegeven via www.icho.be > mijn icho > icho 

platform > sollicitaties haio > aanmelding stage, zal het ICHO-secretariaat de opleidingscontracten 

voor het komende academiejaar bezorgen!  

Wie zijn/haar engagement met een praktijkopleider of haio ivm het innemen/beschikbaar stellen van 

een opleidingsplaats niet nakomt, zal een verbrekingsvergoeding van € 3000 moeten betalen aan 

deze praktijkopleider/haio. 

 

http://www.icho.be/
http://www.icho.be/


Concrete timing

 

01/03 -
20/05/2020

• Kandidaat-haio's melden zich aan voor de bekwaamheidsprocedure en doorlopen fase 1 via 
www.icho.be

12/06/2020

(19/06/2020)

• Kandidaat-haio’s doorlopen fase 2 (en eventueel fase 3) van de bekwaamheidsprocedure 

23/06 -
15/08/2020

• 22/06: in te vullen profielen van kandidaat-haio's worden opengesteld voor de haio’s via 
www.icho.be 

• 23/06: zoekmotor met beschikbare opleidingsplaatsen en profielen van de beschikbare 
praktijkopleiders worden opengesteld voor de haio’s via www.icho.be 

• 23/06 – 24/06: haio’s kunnen via www.icho.be kandideren bij de beschikbare praktijkopleiders

• 25/06: praktijkopleiders kunnen de kandidaturen en de profielen van de haio’s bekijken

• 25/06 – 15/08: praktijkopleiders initiëren de sollicitatiegesprekken en kunnen via de zoekmotor 
met beschikbare haio’s zelf contacten leggen indien er zich weinig kandidaten hebben aangemeld. 
Online aanmeldingen worden nagekeken door ICHO-secretariaat en opleidingscontracten worden 
bezorgd

15/08 -
15/09/2020

• De haio’s van het 3-jarige curriculum worden ingedeeld in seminariegroepen en hebben een 
intakegesprek met hun stagemeester-coördinator.


