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Onderwerp
Vervolg regionale visitatie van individuele opleidingen in
samenwerkingsverband

Geachte heer / mevrouw,
Met deze brief informeert de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) u over het vervolg van
regionaal visiteren van individuele opleidingen in samenwerkingsverband.
Eerste tranche en evaluatie
De RGS startte in 2019 met de gefaseerde implementatie van regionaal visiteren. In nauwe samenspraak
met betrokkenen, in het bijzonder de wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigers van plenaire
visitatiecommissies (PVC’s), zijn de (vak)inhoudelijke criteria en de praktische uitvoering van dit nieuwe
instrument van toezicht door de RGS uitgewerkt. Vanaf juni 2021 is de RGS in samenwerking met de PVC’s
van geïnteresseerde wetenschappelijke verenigingen gestart met een eerste tranche van zes regionale
visitaties. Deze visitaties zijn d.m.v. een enquête, focusgroep-gesprekken met direct betrokken visitatoren,
gevisiteerden en RGS-secretarissen, en een invitational met belanghebbenden geëvalueerd.
Verdere verfijning visitatieproces
Op basis van deze evaluatie zijn, in afstemming met alle betrokkenen, de richtlijnen voor de praktische
uitvoering van regionale visitaties verder verfijnd. De belangrijkste punten van aanpassing betreffen de
visitatie zelf:
•
Focus en kader: het gaat om toetsing van individuele opleidingen in samenwerkingsverband
• Dagprogramma: spreek opleidingen individueel en als samenwerkingsverband gezamenlijk;
spreek alle aiossen en opleidingsgroepen van de individuele opleidingen ook afzonderlijk
• Plan voldoende tijd: overweeg meerdaagse visitatie en extra visitator(en)
• Visitatierapport: beargumenteer de toetsing van individuele opleidingen expliciet; hiertoe is het
visitatierapport aangepast
• Vergoeding: de financiële vergoeding voor het uitvoeren van een regionale visitatie is aangepast
en biedt ruimte voor extra tijdsinvestering
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Meedoen aan regionale visitatie
Het regionaal visiteren van individuele opleidingen in een samenwerkingsverband blijft vrijwillig. Het
uitgangspunt hierbij is dat opleidingen zelf aangeven of zij deel willen nemen. Als u wilt deelnemen kunt u
vooraf nagaan of u aan de ingangscriteria voldoet. De ingangscriteria en herziene richtlijnen voor
praktische uitvoering treft u aan in bijgaande notitie Kaders voor Regionaal Visiteren (2022).
Voor vragen, overleg, of om u aan te melden kunt u contact opnemen met de RGS via
erkenning@fed.knmg.nl.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten,

prof. dr. R.J. Bennink, voorzitter RGS
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