Erkenning van opleidingsinrichtingen
SGRC Beleidsregel bij Hoofdstuk C Kaderbesluit CSG van 26 september 2008

A. De inrichting
1. De inrichting als bedoeld in art. C.7 wordt gevormd door de rechtspersoon bij wie de
opleider(s) en aios werkzaam zijn, of door de natuurlijke persoon die voor erkenning als
opleider in aanmerking komt en bij wie de aios werkzaam is.
2. Een opleidingsinrichting die wordt gevormd door een natuurlijk persoon kan maximaal twee
aios in opleiding hebben.
B. Aanvraag moet volwaardig zijn
1. Een aanvraag tot erkenning als opleidingsinrichting als bedoeld in art C.14 dient volwaardig
te zijn, voordat de procedure tot erkenning door de SGRC wordt gestart.
2. Een aanvraag is volwaardig als deze bestaat uit het aanvraagformulier met de verplichte
bijlagen, behoudens de samenwerkingsovereenkomst met een of meer opleidingsinstituten,
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de erkenningseisen van art. C.4. De overeenkomst met
het opleidingsinstituut dient te worden overgelegd voordat visitatie plaatsvindt.
3. Als een aanvraag tot erkenning volwaardig is, en het tarief voor behandeling van de aanvraag
is voldaan, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

C. Onderzoek en visitatie (art. C.15)
1. Zodra de aanvraag volwaardig is wordt een visitatiecommissie samengesteld om de aanvraag
te onderzoeken.
2. De namen van de visitatoren worden bekend gemaakt aan de aanvragende instelling, die
eenmalig gedurende twee weken de mogelijkheid heeft om onder opgaaf van redenen een
visitator te wraken.
3. Indien de visitatiecommissie de aanvraag onvoldoende gedocumenteerd acht, kan zij het
onderzoek staken en het bureau gemotiveerd verzoeken om de aanvraag te doen aanvullen
dan wel de SGRC adviseren de aanvraag af te wijzen.
4. In geval van een eerste aanvraag tot erkenning in een specialisme of een profiel en in
voorkomende gevallen op indicatie dient visitatie plaats te vinden. In geval van hernieuwing
van een aanvraag is de visitatiecommissie gemandateerd te besluiten tot visitatie.
5. Visitatie op indicatie geschiedt tussentijds op grond van het besluit tot erkenning, of in geval
van gerede twijfel of de bepalingen van de Regeling, Kaderbesluit CSG en het Handboek
sociale geneeskunde worden nageleefd.

6. De visitatiecommissie stelt vast op welke wijze zij het onderzoek zal uitvoeren, en brengt na
afloop een schriftelijk rapportage over het onderzoek en de bevindingen uit.
7. In geval van visitatie worden in overleg met de opleidingsinrichting, de datum voor visitatie
bepaald en het programma voor de visitatie opgesteld. Daarbij wordt aangegeven welke
stukken ter plekke ingezien moeten (kunnen) worden. In het kader van een visitatie worden
diverse gesprekken gevoerd en wordt onderzoek ter plekke gedaan (documenten, outillage).
8. Na de visitatie brengt de visitatiecommissie mondeling rapport uit aan tenminste de directie
en de contactpersoon van aanvrager.
9. De visitatiecommissie stelt de contactpersoon van aanvrager gedurende vijf werkdagen in de
gelegenheid feitelijke onjuistheden (zoals verkeerde aantallen, verkeerde functievermelding)
in de schriftelijke rapportage te identificeren en correcties voor te stellen. De contactpersoon
dient zich daarbij te onthouden van een inhoudelijke reactie op de rapportage van hetgeen de
visitatiecommissie vastlegt als waarnemingen en constateringen.
10. De visitatiecommissie dient de schriftelijke rapportage binnen zes weken na de visitatiedatum
in bij de SGRC. Niet overgenomen correcties op de conceptrapportage worden, met
commentaar van de visitatoren, bijgevoegd.
11. De SGRC deelt binnen acht weken na ontvangst van de rapportage haar besluit aan de
aanvrager mede. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de aanvrager geïnformeerd
over de redenen en de uiterste datum waarop het besluit bekend zal worden gemaakt.
12. De rapportage wordt als bijlage meegezonden bij de brief, waarin het (voorgenomen) besluit
aan de aanvrager wordt medegedeeld.
13. Een besluit tot gedeeltelijke afwijzing van een verzoek, of als aan de erkenning voorwaarden
worden verbonden, wordt voorafgegaan door een voorgenomen besluit. Een voorgenomen
besluit vermeldt de gronden waarop tot het besluit is gekomen. De aanvrager krijgt gedurende
vier weken de gelegenheid om zijn zienswijze daarop kenbaar te maken, voordat een
definitief besluit op het verzoek wordt genomen.
14. Bij het nemen van het definitieve besluit wordt gekeken naar de op dat moment heersende
situatie.
15. Tegen een definitief besluit kan de opleidingsinrichting een geschil aanhangig maken. De
onafhankelijke Geschillencommissie neemt eventueel een nieuwe besluit.
D. Ingangsdatum erkenning (C.20.1)
1. De ingangsdatum van de eerste erkenning als opleidingsinrichting is de datum besluit SGRC,
mits gelegen binnen één kalenderjaar na de datum van het visitatierapport als bedoeld in art.
C.16.2.
2. De ingangsdatum van de eerste (voorwaardelijke) erkenning als opleider is laatste van de
volgende data: de ingangsdatum erkenning opleidinginrichting of de latere datum waarop de
opleider aan de erkenningseisen voldoet.

E. Duur van de erkenning (C.19)
Een eerste erkenning als opleidingsinrichting in een specialisme of profiel wordt verleend voor
maximaal twee jaar vanaf de ingangsdatum erkenning of de latere datum van het besluit tot
erkenning van de SGRC.
F. Voorwaardelijke erkenning als opleider (art C.18)
1. Voor voorwaardelijke erkenning als opleider is vereist dat de specialist of profielarts voldoet
aan de erkenningseisen behoudens de didactische training, en dat een bevestiging van het
opleidingsinstituut wordt overgelegd van de deelname aan de eerstvolgende didactische
training in samenhang met de beoogd aios.
2. Voor de erkenning van de opleidingsinrichting en de begeleiding van aios wordt een
voorwaardelijke erkenning als opleider als erkenning beschouwd.
3. De voorwaardelijke erkenning als opleider wordt verleend voor de duur van de didactische
training, en vervalt op de datum gelegen drie maanden na de geplande einddatum van de
training. Verlenging is in geval van overmacht eenmaal mogelijk, mits het opleidingsinstituut
waar de aios de instituutsopleiding volgt daarmee instemt.
4. Het certificaat van de didactische training dient binnen drie maanden na afloop daarvan aan
de SGRC te worden overgelegd. Na ontvangst zet de SGRC de voorwaardelijke erkenning als
opleider om in een definitieve erkenning.
5. Als de voorwaardelijke erkenning als opleider vervalt bepaalt de SGRC in overleg met het
opleidingsinstituut van de aios in hoeverre de praktijkopleiding opnieuw dient te worden
doorlopen, dan wel onder welke voorwaarden deze dient te worden hervat, afhankelijk van de
mate waarin door de opleider aan de didactische training werd deelgenomen.
G. Schorsing en einde van de erkenning.
1. Onverminderd het bepaalde in art. C.23 wordt de erkenning van een opleidingsinrichting
geschorst:
- als de (voorwaardelijke) erkenning van de enige opleider vervalt of eindigt;
- als het verzoek tot hernieuwing van de erkenning als opleidingsinrichting niet uiterlijk
zes maanden voor de expiratiedatum van de erkenning volwaardig is. De schorsing vindt
plaats per de expiratiedatum van de lopende erkenning.
2. De erkenning van een opleidingsinrichting die wordt gevormd door een natuurlijk persoon die
tevens de opleider is, eindigt zodra de erkenning van de opleider vervalt of eindigt.
H. voortzetting van de opleiding (C.25)
1. In geval van schorsing van de erkenning van de rechtspersoon die erkend is als
opleidingsinrichting, kan de praktijkopleiding onder begeleiding van een opleider of een
waarnemend opleider als bedoeld in art. C.6 gedurende maximaal zes kalendermaanden
binnen de opleidingsinrichting worden voortgezet.

2. In geval van beëindiging van de erkenning van de rechtspersoon die als opleidingsinrichting
is erkend kan de opleiding, onder met de SGRC af te stemmen voorwaarden met betrekking
tot de persoon van de opleider of de opleidingsinrichting waarbinnen praktijkopdrachten
dienen te worden uitgevoerd, gedurende maximaal 12 kalendermaanden binnen de voormalige
opleidingsinrichting worden voortgezet. De voorwaarden dienen te borgen dat de
praktijkopleiding onder begeleiding, ondanks de omstandigheden die leidden tot het eindigen
van de erkenning, van voldoende kwaliteit is.
3. Na verloop van de periode van zes respectievelijk 12 maanden, wordt de opleiding van de
betrokken aios onderbroken.
4. In geval van beëindiging van de erkenning van een opleidingsinrichting bestaande uit een
natuurlijke persoon, wordt de opleiding van de betrokken aios onderbroken per de datum
einde erkenning als opleidingsinrichting,
I.

Slotbepalingen

1.

Bekendmaking
a.
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door kennisgeving van de
zakelijke inhoud ervan in het officiële orgaan van de KNMG.
b.
De kennisgeving van de zakelijke inhoud in het officiële orgaan van de KNMG als
bedoeld in het eerste lid, bevat tenminste de titel van de beleidsregel, de datum van
inwerkingtreding van de beleidsregel en informatie over het verkrijgen van de
integrale tekst van de beleidsregel.
c.
De tekst van deze beleidsregel wordt op internet geplaatst onder www.knmg.nl onder
Opleiding & Registratie.

2.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 13 oktober 2010.

3.

Citeertitel
Deze beleidsregel wort aangehaald als: SGRC beleidsregel Erkenning van
opleidingsinrichtingen sociale geneeskunde.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de SGRC op 13 oktober 2010, onder gelijktijdige
intrekking van de beleidsregel bij art. C.22 Kaderbesluit CSG 2004 inzake voortzetting van
de opleiding bij eindigen van de erkenning, die op grond van de besluit van de SGRC d.d. 11
februari 2009 geldigheid behield.

Toelichting bij de beleidsregels bij hoofdstuk C Kaderbesluit CSG 2008:
Ad A, de inrichting.
Het kaderbesluit CSG biedt geen grondslag voor de veronderstelling dat uitsluitend
rechtspersonen kunnen worden erkend als opleidingsinrichting. De consequentie daarvan is, dat
ook een natuurlijke persoon kan worden erkend als opleidingsinrichting, mits deze kan voldoen
aan alle erkenningseisen en -verplichtingen. Met name verplichtingen om een aios ononderbroken
in relevante functies praktijkopleiding in alle taken en facetten van het specialisme of profiel te
bieden dient daarbij deugdelijk gedocumenteerd te worden. Voorwaarde is tevens, dat de
natuurlijke persoon in aanmerking komt voor erkenning als opleider. De mogelijkheid een
natuurlijk persoon te erkennen als opleidingsinrichting laat onverlet, dat andere wettelijke
regelingen het voor een natuurlijk persoon feitelijk onmogelijk kunnen maken om te voldoen aan
de eisen en verplichtingen voor erkenning als opleidingsinrichting.
Het aantal aios van een opleidingsinrichting die uit één opleider bestaat wordt beperkt tot
maximaal twee om een redelijke balans tussen geregistreerde specialist/profielarts en aios te
borgen.
Ad B, volwaardige aanvraag.
Een aanvraag is volwaardig als niet alleen de verplichte bijlagen volledig zijn, maar als daaruit
voldoende inzicht kan worden verkregen dat deze ook de relevante informatie bevat om te kunnen
vaststellen dat aan erkenningseisen wordt voldaan; daarmede wordt zoveel mogelijk voorkomen
dat visitatoren op basis van onvolledige informatie verzocht wordt een aanvraag te beoordelen en
een visitatie uit te voeren.
Ad C, onderzoek en visitatie.
Wraking van een visitator is aan de orde, als er een zodanige relatie bestaat tussen de visitator en
de opleidingsinrichting of functionarissen daarvan die een rol spelen bij aanvraag en visitatie, dat
voor de instelling of buitenstaanders de indruk van belangenverstrengeling kan worden gewekt.
Visitatoren dienen dat zelf ook te bewaken, en niet deel te nemen aan visitaties waarbij dat risico
bestaat.
Een aanvraag is onvoldoende gedocumenteerd, als bijvoorbeeld stukken ontbreken, of als aan de
stukken dusdanige tekortkomingen kleven dat deze niet aan de daarvoor geldende bepalingen
voldoen: het moet voor visitatoren zinvol zijn om ter plekke onderzoek te verrichten naar de
borging en naleving van hetgeen binnen de organisatie is vastgelegd voor de opleiding
Van een visitatie op indicatie is bijvoorbeeld sprake, als dat in een voorafgaand visitatierapport
als wenselijk is aangemerkt en op die grond opgenomen in het besluit tot erkenning, of als er
gerede twijfel ontstaat of de opleidingsinrichting de verplichtingen als zodanig wel naleeft.
Signalen om tot visitatie over te gaan, ook bij hernieuwing van de erkenning, zijn bijvoorbeeld als
tijdens de periode van erkenning veel mutaties in opleiders of aios plaatsvonden, er sprake is
geweest van incidenten tijdens de opleiding van aios, er onlangs fusies hebben plaats gevonden,
of indien de wenselijkheid daartoe wordt aangegeven door LOSGIO of Hoofden Opleiding van de
opleidingsinstituten.
Bij hernieuwing van de erkenning is visitatie niet verplicht. Op grond van deze beleidsregel kan
de visitatiecommissie beslissen of zij wel of niet visiteert.

Onderzoek is ruimer dan visitatie. Onderzoek kan ook bestaan uit bestudering van de stukken, het
telefonisch raadplegen van een enkele betrokkene, zonder dat een bezoek aan de aanvrager wordt
afgelegd. Visitatie wil altijd zeggen: onderzoek ter plekke. Zo nodig kan dit aangevuld worden
met andere vormen van onderzoek. De visitatiecommissie bepaalt zelf op welke wijze zij
onderzoek, anders dan door visitatie, uitvoert en beschrijft dat in de schriftelijke rapportage.
Ook als geen visitatie plaatsvond, wordt de schriftelijke rapportage aan de contactpersoon van de
opleidingsinrichting voorgelegd, voordat de rapportage aan de SGRC wordt uitgebracht, zodat
feitelijke onjuistheden in de rapportage kunnen worden gecorrigeerd.
Het komt voor dat een aanvrager naar aanleiding van de visitatie het opleidingsbeleid en/of de
aanvraag moet aanpassen. Als de visitatiecommissie verwacht dat dit op korte termijn mogelijk is,
dan kan zij de aanpassing in haar onderzoek betrekken door de schriftelijke rapportage niet direct
aansluitend aan de visitatie op te stellen. De visitatiecommissie blijft echter verantwoordelijk
voor het toezenden van de rapportage aan de SGRC binnen zes weken na de visitatiedatum.
Ad D en E, ingangsdatum en duur van de erkenning.
Normaal gesproken wordt een erkenning voor vijf jaar afgegeven; uitzonderingen zijn als het gaat
om eerste erkenning van een nieuwe opleidingsinrichting en hernieuwing van een erkenning van
een opleidingsinrichting die niet ten volle aan de verplichtingen voldeed. Door de kortere termijn
van de erkenning wordt het mogelijk tijdig in te grijpen als blijkt dat het nakomen van
verplichtingen problemen oplevert voor een opleidingsinrichting, die voor het eerst als zodanig
gaat functioneren, of voor een opleidingsinrichting waarvan bij de visitatie bleek dat deze eerder
verplichtingen niet (goed) nakwam.
De SGRC bepaalt de datum van de eerste erkenning, en als regel geldt daarvoor de datum waarop
zij tot erkenning als opleidingsinrichting besluit. Afwijkingen zijn bij uitzondering in het kader
van een belangenafweging mogelijk, waarbij de datum waarop de aanvraag volwaardig was en de
maximale geldigheidsduur van het uitgebrachte visitatierapport (art. C.16.2) niet overschreden
worden.
De duur van de erkenning van de opleider wordt bepaald door enerzijds de aanvang erkenning
van de opleidingsinrichting en anderzijds de datum waarop de opleider aan de erkenningseisen
voldeed. Zonder erkenning kan een specialist of een profielarts niet als opleider optreden. De
erkenning van de opleider heeft op grond van art. C.19.5 dezelfde expiratiedatum als de
opleidingsinrichting.
Ad F, voorwaardelijke erkenning als opleider.
Een opleider moet een didactische training van drie dagen volgen. De opzet van de training is
praktijkgericht en vereist feitelijk dat begeleiding van een aios plaatsvindt. Om die reden wordt
een overigens als opleider kwalificerende specialist of profielarts voorwaardelijk erkend als
opleider erkend, mits de didactische training gelijktijdig aanvangt met de opleiding van de aios.
De voorwaardelijke erkenning als opleider staat de erkenning van de opleidingsinrichting, en de
inschrijving in het opleidingsregister van de aios, niet in de weg.
Een opleider die de didactische training niet tijdig afrondt verliest de voorwaardelijke erkenning.
In overleg met het opleidingsinstituut bepaalt de SGRC onder welke voorwaarden de betreffende
aios de praktijkopleiding kan voortzetten, bijvoorbeeld in een geïntensiveerd begeleidingstraject,
dan wel in hoeverre de aios praktijkopleiding moet overdoen. Dat wordt bepaald door de mate
waarin de opleider heeft deelgenomen aan de didactische training en overigens zijn taken als
opleider heeft vervuld.

Ad G, schorsing van de erkenning.
Opleidingsinrichtingen krijgen acht maanden voordat hun erkenning expireert een verzoek om
hernieuwing aan te vragen. Als de aanvraag tijdig volwaardig is, dan kan de procedure
hernieuwing erkenning, die in totaal circa zes maanden in beslag neemt als visitatie nodig is,
tijdig worden doorlopen. Als de erkenningsprocedure korter dan zes maanden voor de
expiratiedatum start, dan bestaat het risico dat de commissie de procedure niet tijdig kan
afronden. Als dat het geval is, wordt de erkenning geschorst. Tijdens een schorsing kan de
praktijkopleiding van de aios die reeds in opleiding zijn gedurende zes maanden worden
voortgezet. De schorsing wordt ingetrokken zodra is vastgesteld dat aan alle eisen en
verplichtingen als opleidingsinrichting wordt en werd voldaan. Als de aanvraag tot hernieuwing
pas na de expiratiedatum tot de SGRC wordt gericht is schorsing niet nodig, omdat de erkenning
dan reeds per de einddatum van de erkenning is geëindigd.
Als een opleidingsinrichting slechts één opleider heeft, en diens erkenning eindigt, dan wordt de
erkenning van de opleidingsinrichting geschorst tot het moment dat een nieuwe opleider in
verband met de opleidingsinrichting wordt erkend. Ten behoeve van de voortgang van de
praktijkopleiding van zittende aios dient de opleidingsinrichting een waarnemend opleider aan te
wijzen.
Als een opleidingsinrichting uit de opleider bestaat, en diens erkenning eindigt, dan eindigt ook
de erkenning van de opleidingsinrichting en wordt de opleiding van de aios per die datum
onderbroken.
Ad H, voortzetting van de opleiding.
De aios bij een als opleidingsinrichting erkende rechtspersoon heeft op deze manier 12 maanden
de tijd om, zonder onderbreking van de opleiding, een werkplek binnen een nieuwe
opleidingsinrichting te vinden waarbinnen de opleiding kan worden voortgezet, of – indien de
opleiding in de slotfase verkeert – deze af te ronden. Op grond van het Kaderbesluit CSG 2008 en
het Handboek Sociale Geneeskunde ligt het voor de hand dat de voorwaarden tot voortzetting van
de opleiding in een tripartiet overleg zoals bedoeld in het Protocol toetsing en beoordeling
worden besproken, en dat de afspraken om praktijkopleiding van voldoende kwaliteit te behouden
worden vastgelegd in een gewijzigd IOP van de aios. Deze afspraken dienen te worden afgestemd
met de SGRC.

Overige beleidsregels betreffende opleidingsinrichtingen bij Hoofdstuk C Kaderbesluit CSG
- Vereisten voor een samenwerkingsverband als opleidingsinrichting (art. C.8) van 14 oktober
2009
- vereisten voor het opleidingsbeleid van opleidingsinrichtingen (art. C.9) van 14 oktober 2009
- fusie van een opleidingsinrichting sociale geneeskunde van 25 augustus 2010.
Bijlage: termijnen voor de procedure eerste erkenning respectievelijk hernieuwing erkenning.

TERMIJNEN BUREAU SGRC VOOR PROCEDURE EERSTE ERKENNING
termijnen
Actie
De procedure voor een eerste erkenning start door een melding per e-mail.
Binnen 2 weken na melding per
email
Toezending aanvraagset (rappel na 8 weken; nieuwe termijn 4
weken)
Binnen 2 weken na ontvangst
aanvraagset
Ontvangstbevestiging en eventueel verzoek aanvulling stukken
binnen 2 weken.
Binnen één week nadat
aanvraag volwaardig is
Binnen één week nadat
visitatiecommissie bekend is

Binnen één week nadat bericht
wraking aan aanvrager werd
verzonden

Verzoek vorming visitatiecommissie (rappel na 4 weken).

Berichtgeving over visitatiecommissie aan aanvrager (bericht
wraking)
In geval van wraking nieuwe visitator aanzoeken
Toezending stukken aan visitatoren (s.v.p. zo mogelijk binnen 8
weken visiteren; s.v.p. binnen 4 weken visitatiedatum aan SGRC
berichten)

Visitatierapport
Binnen 6 weken
na visitatie

Rapportage naar SGRC

Binnen 6 weken na ontvangst
rapportage

Besluitvorming door SGRC

Binnen 8 weken na ontvangst
rapportage

SGRC 2010

Gemotiveerd bericht aan aanvrager omtrent latere
beslissingsdatum of (voorgenomen) beslissing naar aanvrager

TERMIJNEN BUREAU SGRC VOOR PROCEDURE HERNIEUWING ERKENNING
termijnen
ieder kwartaal

actie
SGRC verschaft de visitatiecommissie per specialisme de
expiratiedata van bestaande erkenningen in het komende jaar

8 maanden voor expiratiedatum SGRC attendeert opleidingsinrichting op aflopen van de
bestaande erkenningen
erkenningstermijn
en nieuwe aanvragen
26 weken voor expiratiedatum SGRC verstuurt eventueel rappel (indien erkenningsaanvraag niet
binnen 8 weken is ontvangen) en wijst op schorsing per
einddatum erkenning in het geval aanvraag alsnog wordt
ingediend
Direct na ontvangst aanvraag

SGRC controleert ondertekening en volledigheid
erkenningsaanvraag
SGRC registreert compleet verzoek erkenningsaanvraag

Aanvraag hernieuwing korter
dan 6 maanden voor einddatum
erkenning ontvangen

SGRC beslist tot schorsing van de erkenning per einddatum
erkenning (zodat er geen nieuwe aios in opleiding kunnen gaan
totdat op de aanvraag is beslist)

24 weken voor expiratiedatum

Verzoek vorming visitatiecommissie
Berichtgeving over visitatiecommissie aan aanvrager
(mogelijkheid wraking)
Toezending stukken aan visitatoren

Uiterlijk 20 weken voor
expiratiedatum

Visitatoren melden datum visitatie aan SGRC, opleider en
opleidingsinrichting vraagt de opleider desgewenst om
aanvullende informatie
Visitatiecommissie voert visitatie uit
Maakt rapportage, legt die ter voorkoming van onjuistheden voor
aan gevisiteerde
De visitatiecommissie stuurt de rapportage binnen 6 weken na de
visitatie naar de SGRC

•

uiterlijk 14 weken vóór
expiratiedatum

Visitatierapport
Binnen 6 weken
na visitatie (uiterlijk 8 weken
voor expiratiedatum)

Rapportage naar SGRC
SGRC controleert rapport op volledigheid (vraagt zonodig uitleg
of aanvulling) en maakt voorstel voor beslissing; wordt ter
kennisneming voorgelegd aan visitatoren

Binnen 6 weken na ontvangst

Bespreking visitatierapport in pleno SGRC of CvU SGRC

Binnen 8 weken na ontvangst

Brief naar aanvragers over (voorgenomen) beslissing; of
gemotiveerd bericht omtrent latere beslissingsdatum

SGRC september 2010

