
Definitie diensttijd 

De werktijd van de aios wordt landelijk geregistreerd volgens de jaarurensystematiek (JUS). Daarbij 
wordt uitgegaan van de (wel) gewerkte uren. 

Bruto bedraagt het aantal te werken jaaruren: 

- Bij full-time dienstverband 46 uur academisch: 46x52= 2392 uur 
- Bij full-time dienstverband 48 uur perifeer: 48x52= 2496 uur 

Het netto aantal te werken uren wordt berekend door, volgens de CAO, van de netto uren af te trekken:  

- Verlof/vakantie tegoed (9%); 
o Academisch 215 uur 
o Perifeer 225 uur 

- Feestdagen verlof (som van feestdagen die vallen op maandag t/m vrijdag, naar rato 
aanstelling); aantal verschilt per jaar 

Volgens art B.6. van het specifiek besluit radiologie wordt ten hoogste respectievelijk 25% (in de 
common trunk) of 20% (in de differentiatie) van deze arbeidsduur per aios per opleidingsjaar in de 
diensttijd doorgebracht, oftewel wordt minimaal 75% van de netto jaaruren in stage- en onderwijstijd 
doorgebracht in de common trunk, en 80% in de differentiatie. 

In de periodes dat de aios geen deel uitmaakt van de dienstpool (bijv. beginnende aios) wordt geen 
dienstpercentage berekend. Dan zijn de jaaruren alleen maar stagetijd of onderwijs. Vanaf het moment 
dat de aios wel in de dienstpool zit, wordt het dienstpercentage in die periode berekend. Bij langdurige 
ziekte of zwangerschap maakt een aios ook geen deel uit van de dienstpool. 

In de rekenvoorbeelden hieronder is grofweg uitgegaan van maximaal 25% diensttijd in de common 
trunk en 20% in de differentiatie fase. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rekenvoorbeeld 1 

 

Bruto netto berekening 2018 bij 46u contract (1,0 fte)

Bruto jaaruren van 1,0 formatieplaats ( 52 weken à 46 uur) 2392 uren

AF

Feestdagensverlof in 2018 64,4 uren

nieuwjaarsdag maandag 1 januari 9,2

2e paasdag maandag 2 april 9,2

koningsdag vrijdag 27 april 9,2

hemelvaartsdag donderdag 10 mei 9,2

2e pinksterdag maandag 21 mei 9,2

1e kerstdag dinsdag 25 december 9,2

2e kerstdag woensdag 26 december 9,2

AF

Verlof / vakantie   

standaard 9% 215,3 uren

Netto inzetbaar 2112,3 uren

Common trunk minimaal in stage 1584,2 uren

maximaal in dienst 528,1 uren

Differentiatie fase minimaal in stage 1689,9 uren

maximaal in dienst 422,5 uren
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*dwz 20% gedurende de werkelijke differentiatietijd waarvan de duur wisselt per thema (0,5 jr, 1 jr of 

1,5 jr). Tijdens het algemene radiologische deel kan tot max 25% diensten gedaan worden conform de 

common trunk. 

Rekenvoorbeeld 2 

 

Bruto netto berekening 2018 bij 48u contract (0,8 fte)

Bruto jaaruren van 1,0 formatieplaats (52 weken à 48 uur) 2496 uren

Bruto jaaruren van 0,8 formatieplaats 1996,8 uren

AF

Feestdagenverlof in 2018 (naar rato 0,8) 53,8 uren

nieuwjaarsdag maandag 1 januari

2e paasdag maandag 2 april

koningsdag vrijdag 27 april

hemelvaartsdag donderdag 10 mei

2e pinksterdag maandag 21 mei

1e kerstdag dinsdag 25 december

2e kerstdag woensdag 26 december

AF

Verlof / vakantie

standaard 9% 179,7 uren

Netto inzetbaar bij 0,8 fte 1763,3 uren

Common trunk (0,8 fte) minimaal in stage 1322,5 uren

maximaal in dienst 440,8 uren

Differentiatie fase (0,8 fte) minimaal in stage 1410,7 uren

maximaal in dienst 352,7 uren

* 


