
Voorbeeld verdeling uren over de week 
 
In de onderstaande voorbeelden is de terugkomdag op een woensdag bepaald.  
Voor de terugkomdag wordt 6,5 uur arbeidstijd gerekend.  Het uitgangspunt is een werkdag  
van maximaal 8,5 uur, exclusief een half uur lunchpauze. 
 
Aios A: heeft een arbeidsovereenkomst voor 38 uur per week (=fulltime) 
 
Werkweek van de aios:  
MA                  DI    WO DO  VR 
8 uur            8 uur     6,5 uur 8 uur   7,5 uur 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
  
Aios A doet op een zaterdag een dienst van 8,5 uur; deze uren worden gecompenseerd 
waardoor de aios een bepaalde week als volgt werkt: 
MA                  DI    WO DO  VR 
8 uur            8 uur     6,5 uur ---   7 uur 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
Aios B: heeft een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week (=94,74%) 
 
MA                  DI    WO DO  VR 
8 uur            8 uur     6,5 uur 8 uur   5,5 uur 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
  
Aios B doet op een zaterdag een dienst van 8,5 uur; deze uren worden gecompenseerd waardoor 
de aios een bepaalde week als volgt werkt: 
MA                  DI    WO DO  VR 
8 uur            8 uur     6,5 uur ---   5 uur 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
 
Aios  C: heeft een arbeidsovereenkomst voor 34,2 uur per week (=parttime 90%) 
 
Werkweek van de aios:  
MA                  DI    WO DO  VR 
7,5 uur            7,5  uur     6,5 uur 7,5 uur   5,2 uur 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
Aios C doet op een zaterdag een dienst van 8,5 uur; deze uren worden gecompenseerd 
waardoor de aios een bepaalde week als volgt werkt: 
MA                  DI    WO DO  VR 
7,5            7,5 uur     6,5 uur ---   4,2 uur 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
 
         Z.O.Z.



Aios  D: heeft een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week (=parttime 84,21%) 
 
Werkweek van de aios:  
MA                  DI    WO DO  VR 
8,5 uur            8,5 uur     6,5 uur 8,5 uur   --- 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
Aios D doet op een zaterdag een dienst van 8,5 uur; deze uren worden gecompenseerd 
waardoor de aios een bepaalde week als volgt werkt: 
MA                  DI    WO DO  VR 
8,5 uur           8,5 uur     6,5 uur ---   --- 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
           
 
Aios  E: heeft een arbeidsovereenkomst voor 30,4 uur per week (=parttime 80%) 
  
Werkweek van de aios:  
MA                  DI    WO DO  VR 
7,9  uur          8 uur     6,5 uur 8 uur   --- 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
Aios E doet op een zaterdag een dienst van 8,5 uur; deze uren worden gecompenseerd waardoor 
de aios een bepaalde week als volgt werkt: 
MA                  DI    WO DO  VR 
7,4 uur           8 uur     6,5 uur ---   --- 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
Aios  F: heeft een arbeidsovereenkomst voor 28 uur per week (=parttime 73,68%) 
 
Werkweek van de aios:  
MA                  DI    WO DO  VR 
5,5 uur            8 uur     6,5 uur 8 uur   --- 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 
Aios F doet op een zaterdag een dienst van 8,5 uur; deze uren worden gecompenseerd waardoor 
de aios een bepaalde week als volgt werkt: 
MA                  DI    WO DO  VR 
5,5 uur            7,5 uur     6,5 uur ---  --- 
(Bovengenoemde uren zijn exclusief een half uur pauze als een  werkdag  langer duurt dan 5,5 uur) 
 


