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Achtergrond 

In het zevende jaar van de opleiding geneeskunde (4e Master) kunnen de studenten 

kiezen tussen verschillende afstudeerrichtingen waaronder Huisartsgeneeskunde en Pre-

specialisatie. Het slagen in het zevende jaar houdt echter geen verbintenis in van de 

universiteit dat de geslaagde student ook de vervolgopleiding in de afstudeerrichting kan 

volgen.  

Overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de 

nadere regelen voor erkenning van specialisten en van huisartsen van 21 april 1983, 

gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1999 (BS van 24.06.1999), kan de faculteit 

een attest afleveren dat aantoont dat de kandidaat aanvaard is voor de discipline waarin 

hij opgeleid wil worden, in dit geval de Huisartsgeneeskunde. 

De faculteit levert dit geschiktheidsattest voor de vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde 

af op voordracht van de Geschiktheidscommissie Huisartsgeneeskunde. 

Indien de kandidaat niet geschikt geacht wordt om de Master na Master 

huisartsgeneeskunde aan te vatten dan kan de geschiktheidscommissie de beslissing 

herzien nadat de kandidaat: 

• met succes heeft deelgenomen aan een nieuwe GIMMICS stage inclusief portfolio, 

• uit deze GIMMICS stage twee cassussen voorbereidt en deze voorstelt en 

verdedigt voor twee onafhankelijke jury's welke beide casussen gunstig evalueren 

met betrekking tot de huisartsgeneeskundige attitude. 

 

Samenstelling van de Geschiktheidscommissie   

De geschiktheidscommissie Huisartsgeneeskunde wordt samengesteld uit ten minste: 

• twee ZAP-leden van de vakgroep Huisartsgeneeskunde 

• twee huisartsen die betrokken zijn bij de vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde 

(stagecoördinatoren of praktijkopleiders) 

• de stagedocent artsopleiding of de stagecoördinator of hun vertegenwoordiger 

Daarnaast bestaat de geschiktheidscommissie uit een voorzitter die ZAP is binnen de 

vakgroep Huisartsgeneeskunde. De functie voor voorzitter voor de 

geschiktheidscommissie is niet verenigbaar met het voorzitterschap van de 

examencommissie van de afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde. 



Een van de ZAP leden die geen voorzitter is zal de functie van plaatsvervangend 

voorzitter opnemen. Een van de leden zal tijdens de zitting aangeduid worden als 

secretaris.  

De geschiktheidscommissie Huisartsgeneeskunde wordt in de loop van het academiejaar 

samengesteld door de onderwijscommissie Huisartsgeneeskunde. De samenstelling zal 

bekrachtigd worden door de facultaire raad. Indien geen nieuwe commissie samengesteld 

werd in de loop van het academiejaar, zal de geschiktheid onderzocht worden door de 

geschiktheidscommissie van het voorgaande jaar. 

 

Bevoegdheden van de Geschiktheidscommissie   

De Geschiktheidscommissie zal aan de hand van het afgelegde curriculum, de 

beoordeling van het juryexamen huisartsgeneeskunde en aan de hand van de 

stageverslagen zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaat.  

Niet-Nederlandstalige studenten kunnen het geschiktheidsattest slechts bekomen indien 

zij ook geslaagd zijn in een taaltest Nederlands niveau 5, zoals dit ook geëist wordt als 

toelatingsvoorwaarde voor niet-Nederlandstalige studenten om een van de 

opleidingsjaren uit de basisopleiding geneeskunde te mogen volgen. 

De Geschiktheidscommissie  vergadert aansluitend op de deliberatie in eerste en tweede 

zittijd en op elk ander ogenblik waarop dit nodig zou blijken. 

De Geschiktheidscommissie  zal een “gunstig” of een “ongunstig” advies geven waarna 

de kandidaat respectievelijk “aanvaard” of “niet aanvaard” wordt als kandidaat voor het 

eerste jaar van de Master na Master huisartsgeneeskunde.  

Het attest wordt afgeleverd door de decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie 

en door de voorzitter van Geschiktheidscommissie Huisartsgeneeskunde en kan door de 

student afgehaald worden na de proclamatie. 

De secretaris van de Geschiktheidscommissie maakt voor elke kandidaat een verslag 

waarin de motivatie voor de beslissing toegelicht wordt.  

De voorzitter van de Geschiktheidscommissie zal de voorzitters van de vakgroepen 

huisartsgeneeskunde van de andere universiteiten op de hoogte brengen van een 

eventuele ongunstige beoordeling. 

 

Beroepsprocedure tegen beslissing Geschiktheidscommissie   

De kandidaat kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de Geschiktheidscommissie 

Huisartsgeneeskunde. Binnen de vijf kalenderdagen (vervaltermijn die ingaat de dag na 

deze waarop de student heeft kennis genomen van de beslissing) kan de student een 

beroep indienen bij de Voorzitter van de betrokken Geschiktheidscommissie.  

Aan de Geschiktheidscommissie als beroepsinstantie worden met raadgevende stem 

toegevoegd: de ombudspersoon en een vertegenwoordiger van de Rector onderlegd in 

onderwijs- en examenregeling. De student wordt uitgenodigd om gehoord te worden. De 

Geschiktheidscommissie zal tijdens deze zitting de beslissing bevestigen of herzien. 
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