
Verplichte vergoedingen opleiding kindergeneeskunde 2021 
Geldig tot 1-1-2022 
 

 Richtbedragen  
 

Verblijfkosten1 Dagen 
(in 5 jaar) 

APLS cursus inclusief boek € 1.475,-  € 100,- 3** 

NALS of NLS cursus 
(NALS wordt aanbevolen) 

€ 950,- € 50,-  1-2 

e-learning neonatologie 
tijdens NICU stage 

€ 180,-   

Antibiotica cursus € 475,- € 50,- 2 

Epilepsiecursus* € 380,-  1 

Basiscursus astma* € 380,-  1** 

Diabetes cursus* € 265,- (inclusief overnachting)  2 

Allergiecursus* € 380,-  1** 

EBM Cursus Praktische Pediatrie* € 995,- € 50,-  

Recertificatie cursus APLS* € 595,-   

Cursus signalering kindermishandeling 
(WOKK), inclusief boek*** 

€ 995,-  € 100,- 2 

Onderwijsdagen NVK (4) € 3.120,- / € 3480 **** 
(leden € 780,- per jaar/  
niet-leden € 870 per jaar) 

 8 

Lidmaatschap NVK  € 675,- 
(€ 135,- per jaar) 

  

NVK congres (1 dag/jaar) € 1275,- 
 (€255,- per jaar) 

 5 

Themadag JA-NVK € 487,50  
(€ 97.50 per jaar) 

 5 

European Board Exam****** € 250   

Oncologie dag PMC***** € 25   

Inschrijving RGS (eenmalig) € 900,- incl. BTW   

Abonnement Praktische Pediatrie € 122   

Cursus/congres gebonden stage in 
differentiatiefase 

€ 1.000,-   

Invulling niet klinische kerntaak  € 1.000,-   

Persoonlijke ontwikkeling/coaching € 1750,- 
(€ 350,- per jaar) 

 5 

Discipline overstijgend onderwijs (DOO) € variabel (16 uur per jaar)  10 



Totale kosten Totaal: 15.943/5=3.188,6/jaar 
(leden) 
 

  

 

1 Reiskosten worden gedeclareerd op basis van bewijs OV of € 0.19 per km voor eigen vervoer 
 
*  De aios moet een keuze maken uit 3 van deze 6 cursussen. 

De totale kosten zijn gebaseerd op het gemiddelde van 3 van deze 6 cursussen, 1552,50  per AIOS 

**  Advies is om deze cursus aan het begin van de opleiding te volgen. 

***  Eventueel te vervangen door lokale vergelijkbare cursussen indien aanwezig. 

****  De bijdrage voor de onderwijsweekenden is opgebouwd uit kosten voor locatie, catering en sprekers,     bijdrage aan SCO en CP 
voor organisatie, deel lidmaatschap NVK  

***** Alleen voor 4e jaars AIOS en verder die het cursorisch onderwijs gemist hebben, en niet het derde jaars weekend meer volgen 

****** Momenteel alleen voor 3e jaar AIOS als pilot 
 

 
 
Lidmaatschap De Jonge specialist wordt niet vergoed, er zijn vergoedingsregelingen voor aios o.a. volgens cao 
(https://dejongespecialist.nl/2020/contributie-djs-2021/) 

https://dejongespecialist.nl/2020/contributie-djs-2021/

