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Onderwerp
Invoering nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief informeert de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) u graag over de
invoering van de nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek voor medisch specialistische
vervolgopleidingen per 1 januari 2020. De RGS werkt momenteel aan de voorbereidingen daarvan. Op 3
juli 2019 heeft de RGS u per brief geïnformeerd over de hoofdlijnen van de invoering en op 15 november
2019 heeft de RGS een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd. In deze brief informeren wij u
over de praktische aspecten.
Nieuwe regelgeving met een nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelde in maart 2019 het nieuwe Kaderbesluit CGS vast.
Onderdeel daarvan is een nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek die voor alle geneeskundige
vervolgopleidingen geldt. Na de recente instemming van de minister van VWS met het Kaderbesluit CGS
geldt de regelgeving vanaf 1 januari 2020. Dat betekent onder andere dat het toezicht is gesplitst in
regulier en intensief toezicht. Ook worden opleidingsorganisaties en -professionals voortaan voor
onbepaalde tijd erkend. De vijfjaarlijkse hernieuwde erkenning en de daarmee samenhangende visitaties
komen te vervallen. Daarvoor in de plaats vindt elke vijf jaar een evaluatiebezoek plaats in het kader van
regulier toezicht. Deze evaluatiebezoeken worden – net als nu bij de visitaties – door ad hoc commissies
vanuit de PVC of de PCI uitgevoerd, maar ze hebben een globaler karakter dan de visitaties. Als daartoe
aanleiding bestaat kan de RGS het reguliere toezicht opschalen naar intensief toezicht. De uitvoering van
het intensief toezicht is op maat en kan inhouden dat er meerdere malen gevisiteerd wordt.
Deze nieuwe regelgeving van het CGS gaat uit van een grotere verantwoordelijkheid van de
opleidingsactoren voor de kwaliteit van de vervolgopleidingen. Daarmee gaat het toezicht meer uit van
vertrouwen en komt het toezicht door de RGS meer op afstand te staan. Voor een introductie over de
nieuwe systematiek kunt u een kort filmpje van het CGS bekijken.
Implementatie van de nieuwe regelgeving door de RGS
•
Aansluiting op 5-jaarscyclus: de RGS sluit aan bij de lopende 5-jaarscyclus voor erkenning van
opleidingsorganisaties en -professionals. De invoering van de nieuwe systematiek vindt dus niet in één
keer plaats. Op deze manier is de invoeringslast zowel voor de opleidingsactoren, de PVC’s en
visitatoren, als het bureau van de RGS, werkbaar.
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Erkenning blijft in stand: reeds erkende opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders
behouden na 1 januari hun erkenning en worden door de RGS op het moment van expireren van die
erkenning nog één keer gevisiteerd, voordat een erkenning voor onbepaalde tijd wordt verleend.
Visitatie volgens nieuwe regelgeving: doel van de hierboven beschreven eenmalige visitatie is om na
te gaan of wordt voldaan aan de nieuwe regelgeving, in het bijzonder de aanwezigheid van een
pdca-cyclus en – indien van toepassing – op vakinhoudelijke aspecten. Deze eenmalige visitatie geldt
voor opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders die de RGS voor hernieuwing van de
erkenning aanschrijft na 1 januari 2020. De RGS heeft nieuwe formats voor visitaties opgesteld die
beschikbaar zijn op de site. In de bijlage treft u linkjes naar de verschillende documenten.
Evaluatiebezoeken: opleidingsinstellingen en opleiders die voor onbepaalde tijd zijn erkend, krijgen
daarna alleen nog te maken met 5 jaarlijkse evaluatiebezoeken en in voorkomende gevallen met
rapportages. De eerste evaluatiebezoeken zullen vanaf 2022 plaatsvinden (2 jaar na een eerste
erkenning).
De RGS heeft een Protocol intensief toezicht vastgesteld
Overgangsregeling:
o De RGS heeft de mogelijkheid om hernieuwde erkenning te verlenen conform het nieuwe
besluit voor een beperkte periode onder voorwaarde;
o Visitaties die na 1 januari 2020 plaatsvinden waarvan de aanschrijving voor 1 januari 2020 is
gedaan vinden nog plaats onder de oude regelgeving.

Instellingsvisitaties en regionaal visiteren
•
De RGS gaat door met het uitvoeren van instellingsvisitaties.
•
De RGS start in 2020 met de eerste regionale visitaties. U wordt daarover apart geïnformeerd.
Praktische informatie over visitaties en erkenningen
Voor PVC’s
Aan alle PVC’s wordt nascholing aangeboden om kennis te maken met de nieuwe systematiek en de
bijbehorende documenten. De nascholingen worden verzorgd door secretarissen van de RGS en vinden
plaats tussen november 2019 en juni 2020.
Voor opleiders en instellingen
Uw erkenning blijft in stand tot de expiratiedatum. U wordt op het gebruikelijke moment aangeschreven
door de RGS en ontvangt dan de benodigde documenten.
Voor gecertificeerde instellingen (instellingsvisitatie)
Gecertificeerde instellingen krijgen per 1 januari 2020 automatisch een erkenning voor onbepaalde duur
voor het opleidingsoverstijgende deel. Deze instellingen worden voor het opleidingsoverstijgende deel niet
opnieuw gevisiteerd, maar krijgen in plaats daarvan een evaluatiebezoek. Deze worden voor het eerst in
2022 uitgevoerd.
Documenten
De RGS heeft een aantal praktische documenten zoals visitatie- en evaluatiewerkdocumenten online
gepubliceerd. In de bijlage vindt u linkjes naar deze documenten. Omdat nog niet alle documenten
beschikbaar zijn raden we u aan met enige regelmaat de website te bezoeken.
Presentaties
•
De RGS organiseerde op 15 november 2019 een informatiebijeenkomst. De presentaties kunt u vinden
op de website van de RGS.
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De RGS verzorgt een mini-symposium op het MMV-congres van 11 december 2019.
Op 17 januari 2020 organiseert de RGS een invitational over Regionaal visiteren waarbij ook de
invoering van de nieuwe toezichtsystematiek aan bod komt.

Voor vragen of overleg kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via 088 - 440 4320 of door een
e-mail te sturen naar erkenning@fed.knmg.nl.
Met vriendelijke groet,

dr. R. Braams,
secretaris RGS

dr. J.P. Lips,
secretaris RGS
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Bijlage Downloads
Let op: Nog niet alle downloads zijn op het moment van verzenden van deze brief beschikbaar. In de
eerste helft van 2020 komen alle downloads via onderstaande links beschikbaar. We raden u aan met
enige regelmaat de website te bezoeken.
Nieuwe regelgeving van het CGS
• Kaderbesluit 2020
• Kwaliteitskader cluster 1
• Kwaliteitskader cluster 2
• Kwaliteitskader cluster 3
• Stroomschema Erkenningensystematiek
• Filmpje over de nieuwe systematiek
Visie van de RGS
• Visie van de RGS op het kwaliteitstoezicht op geneeskundige vervolgopleidingen
• Toezichtsystematiek Geneeskundige vervolgopleidingen
De invoering van de nieuwe systematiek
• Hoe zien de komende 5 jaar eruit? (brief van 3 juli 2019)
• Modernisering toezicht RGS op Geneeskundige Vervolgopleidingen (informatie over de projecten van
de RGS)
• Intensief toezicht
Documenten ten behoeve van visitaties 2020 e.v.
• Visitatiewerkdocument 2020 individuele opleidingen in gecertificeerde instellingen
• Visitatierapport 2020 individuele opleidingen in gecertificeerde instellingen
• Visitatiewerkdocument 2020 voor individuele opleidingen in niet-gecertificeerde instellingen
• Visitatierapport 2020 voor individuele opleidingen in niet-gecertificeerde instellingen
• Visitatiewerkdocument 2020 voor instellingvisitaties RGS
• Visitatierapport 2020 voor instellingvisitaties RGS
Documenten ten behoeve van evaluatiebezoeken (vanaf 2021)
• Evaluatiebezoekwerkdocument individuele opleidingen in niet-gecertificeerde opleidingsinstellingen
• Evaluatiebezoekrapport individuele opleidingen in niet-gecertificeerde opleidingsinstellingen
• Evaluatiebezoekwerkdocument individuele opleidingen in gecertificeerde instellingen
• Evaluatiebezoekrapport voor individuele opleidingen in gecertificeerde instellingen
• Evaluatiebezoekwerkdocument voor instellingsevaluaties RGS
• Evaluatiebezoekrapport voor instellingsevaluaties RGS
Presentaties en overige informatie
• Presentatie informatiebijeenkomst 15 november 2019
• Presentatie MMV 12 december 2019
• Schema overgangsregeling
• Veel gestelde vragen:
• Over het toezicht van de RGS
• Over de regelgeving van het CGS
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