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Plaatsingsprocedure

Solliciteren doe je online op 
www.artsmg.nl. Elk jaar zijn er 
twee sollicitatieperiodes, gekop-
peld aan het startmoment van de 
opleiding en het profiel.

Sollicitatieperiode
1 februari t/m 8 maart
Profielen: JGZ, IZB, 2e fase
Start opleiding: september

Sollicitatieperiode
1 augustus t/m 14 september
Profielen: JGZ, IZB, 2e fase, 
MMK, TBC, FG
Start opleiding: maart volgend 
kalenderjaar

Je brief wordt beoordeeld door een 
selectiecommissie die bestaat uit de 
instituutsopleiders van één van de 
opleidingsinstituten.

De selectiecommissie kijkt naar:
•  Je motivatie voor het werkveld/ 

opleiding. Hoe je het vak hebt verkend.  
•  Of je cv past bij het werkveld/ 

opleiding
•  Of je de Nederlandse taal voldoende 

beheerst
•  Je reflectie op eerdere afwijzing bij  

sollicitatie voor deze opleiding (STARR- 
interview)

Bij afwijzing van je brief kijkt een 2e  
beoordelaar mee. Wijst deze de brief 
ook af, dan stopt de procedure hier 
voor jou. Is er geen doorslaggevende 
beoordeling dan beslist het hoofd van 
de opleidingen.

STARR staat voor Situatie- 
Taak-Actie-Resultaat-Reflectie. 
Het is een gespreksmethode  
voor sollicitaties. 
In het STARR-interview van 60 
minuten beoordelen we of je de 
vereiste competenties voldoen-
de beheerst. Ook krijg je de 
gelegenheid aan te tonen hoe je 
het vak hebt verkend en kun je je 
motivatie toelichten.

Is er twijfel over je geschiktheid, 
dan word je uitgenodigd voor 
een 2e gesprek in dezelfde selec-
tieperiode. Hiervoor verwijzen wij 
je naar de data die vermeld staan 
op artsmg.nl/solliciteren onder 
het tabblad Planning.

Zodra de uitkomst van de 
selectieprocedure bekend is, 
wordt de uitvoering van de 
toewijzing van opleidings-
plaatsen gestart. Dit proces 
is semi-geautomatiseerd en 
wordt uitgevoerd onder toe-
zicht van de hoofden opleiding 
M&G. Hierbij wordt, naast de 
voorkeuren, rekening gehou-
den met een goede landelijke 
spreiding. SOGEON behoudt 
zich dientengevolge het recht 
voor af te wijken van de opge-
geven voorkeuren.

Jij, de opleidingsinstelling, het 
opleidingsinstituut en de SBOH ont-
vangen bericht over de plaatsing.

Van het opleidingsinstituut ontvang 
je een verklaring voor deelname aan 
de opleiding. Deze  verklaring heb 
je nodig om je in te schrijven in het 
opleidingsregister van de RGS.

Ook ontvang je de benodigde infor-
matie voor de start van je opleiding 
van het instituut.

Binnen 6 tot 8 weken voor de start 
van de opleiding ontvang je van 
SBOH je arbeidscontract en een uit-
nodiging voor een informatiebijeen-
komst. Vragen met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden kun je stellen 
aan sboh@sboh.nl

De opleidingsinstelling krijgt 
jouw cv en jij wordt verzocht 
een afspraak te maken voor 
een matchingsgesprek. Na een 
wederzijdse positieve match 
gaan we over tot plaatsing in de 
opleiding.

Is er geen match, dan krijg je nog 
één keer een opleidingsplek aan-
geboden, mits er nog een open 
opleidingsplek beschikbaar is. 

Meer weten? 
Op www.artsmg.nl vind je 
informatie over de opleidingen 
en de sollicitatieprocedure.

Vragen? Mail naar 
support@stichtingsogeon.nl 

Je brief afgewezen?
Je ontvangt bericht van Stichting 
SOGEON.

Afgewezen op het  
STARR-interview?
Je doet niet mee met de plaatsings-
procedure

Geen opleidingsplek, wat nu?
Het kan gebeuren dat je door de selectie komt maar via de plaat-
singsprocedure toch geen plek toegewezen krijgt wanneer er geen 
plekken meer beschikbaar zijn. Komt er nog een opleidingsplek vrij 
in deze ronde dan bieden we je die aan. Als dit niet het geval is kun 
je opnieuw solliciteren in de volgende sollicitatieperiode.
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Als je bent afgewezen op het STARR-interview kun je  
ook de toelichting op je afwijzing downloaden.

Na de plaatsingsprocedure informeert SOGEON alle kandidaten 
per brief over de uitslag van de plaatsingsprocedure. 

✔

STARR-
interview

De stichting SOGEON staat voor innovatie en kwaliteit van de opleiding M&G en is  
een samenwerking tussen de opleidingsinstituten, KAMG, Losgio en het IOSG
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