SOLLICITATIEPROCEDURE OPLEIDINGSPLAATSEN INTERNE GENEESKUNDE
OOR LEIDEN
Iedereen met een wens tot een inspirerende, sterke opleiding in de interne Geneeskunde
wordt uitgenodigd te solliciteren in de OOR Leiden. De opleiding vindt plaats binnen een
sterk samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne
Ziekenhuis (Leiderdorp), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), HagaZiekenhuis (Den Haag) en
HMC+ (Den Haag), waarbij een deel van de opleiding in een regionaal opleidingsziekenhuis
en een deel in het LUMC wordt gevolgd.
In de OOR Leiden wordt in september (en zo nodig in februari) een sollicitatieronde
gehouden voor opleidingsplaatsen interne geneeskunde in het volgend jaar.
Als je in aanmerking wil komen voor deelname aan deze ronde, stuur dan een
sollicitatiebrief met CV en ingevuld sollicitatieformulier (op te vragen via
Opleidinginterne@lumc.nl) naar:
LUMC
Prof. dr. J.W. de Fijter
Hoofdopleider Interne Geneeskunde, C7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Sluitingsdatum voor de sollicitatieronde in september is steeds 1 juni.
Na sluiting van de aanmeldingstermijn wordt een selectie gemaakt uit de aanmeldingen.
Als je wordt uitgenodigd voor deelname aan de sollicitatieronde, ontvang je zo snel mogelijk
na 1 juni hiervan bericht.
De sollicitatieronde bestaat uit gesprekken met de hoofdopleider en plaatsvervangend
opleider van het LUMC, de opleiders van de regionale partnerziekenhuizen en een aantal
opleiders van differentiaties. Tevens neemt 1 van de AIOS deel aan de gesprekken.
De gesprekken met alle sollicitanten vinden op 1 dag plaats in het LUMC. Aan het eind van
deze dag worden de gesprekken in een gemeenschappelijke vergadering van de opleiders
geëvalueerd en wordt besloten wie wordt aangenomen voor de opleiding in de regio Leiden.
De sollicitanten worden dezelfde dag op de hoogte gesteld van de uitslag.
In principe kan iedere kandidaat slechts 1 keer deelnemen aan de sollicitatieronde, tenzij de
opleiders met een specifiek advies aangeven dat deelname in het volgende jaar is
toegestaan.
Meer informatie over de sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij de adviseur opleiding
(e.j.de_lange@lumc.nl, telefoon 071 - 526 4673).
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