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Reglement College voor Accreditatie Cluster 1

Preambule

Vanaf 1 januari 2012 vindt de accreditatie binnen cluster 1, te weten huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde (SO) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) geïntegreerd
plaats. Doelstelling van deze samenwerking is harmonisatie van de accreditatieregelingen en
het onafhankelijk van de materiële beroepsbelangen vaststellen van accreditatieregels.
De status van het oorspronkelijke College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) (met het oog
op de onafhankelijkheid van de besluitvorming van de materiële belangenbehartiging stelt een
college binnen de KNMG zelf haar eigen regelgeving vast) wordt gehandhaafd en de naam
wordt in verband met de toetredende nieuwe participanten gewijzigd in College voor
Accreditatie Cluster 1 (verder te noemen het CvAC1).
Het CvAC1 kent drie uitvoerende onderdelen (zie het organogram in de bijlage):
– Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1);
– Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE);
– Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).
Het CvAC1 streeft er naar om zoveel mogelijk voor huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten dezelfde accreditatieregels
vast te stellen. Het blijft echter mogelijk om, om zwaarwegende redenen, voor een
beroepsgroep afwijkende accreditatieregels vast te stellen.
Het CvAC1 heeft een Raad van Toezicht (RvT) en ressorteert beheersmatig onder de directie
van de KNMG. De taak van de RvT beperkt zich tot de inhoudelijke en procedurele aspecten
van de accreditatie (waaronder alle regelgeving). Budgettaire, financiële en personele
aspecten vallen onder verantwoordelijkheid van de directie van de KNMG.

Artikel 1.
AO:

ABC1:
ABAN:
ABFE:
AVG:
BIA:
CGS:
CHBB:
Cluster 1:
Cluster 2:
Cluster 3:
CvAC1:

Begrippen
Accreditatie Overleg. Overleg ter harmonisering van het
accreditatiebeleid tussen alle erkende geneeskundige specialismen en
profielen. Het AO fungeert als de NAA van Nederland.
Accreditatie Bureau Cluster 1. Bureauorganisatie van het CvAC1
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
Accreditatie Bureau Format E-learning
Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Beperkte Instellingsaccreditatie
College Geneeskundige Specialismen
College Huisartsen Bijzondere Bekwaamheden
Accreditatiecluster 1: huisartsen, SO en AVG
Accreditatiecluster 2: medisch specialisten
Accreditatiecluster 3: sociaal geneeskundigen
College voor Accreditatie Cluster 1
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CvB:
CvU:
Federatiebestuur:
Federatiepartners:
FTO:
HAGRO:
RGS:
IA:
KNMG:
LHV:
LINKH:
NAA:
NHG:
NVAVG:
NVDA:
O&R:
PAM:
RvT:
SO:
Verenso:
Artikel 2.

Commissie van Beroep
Commissie van Uitvoering van het AO (vergelijkbaar met een dagelijks
bestuur)
Federatiebestuur van de KNMG
Verenigingen die lid zijn van de federatie KNMG
Farmaco Therapeutisch Overleg
Huisartsengroep
Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen
Instellingsaccreditatie
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Landelijke Huisartsen Vereniging
Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg
Nationale Accreditatie Autoriteit (= AO)
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijk Gehandicapten
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
KNMG afdeling Opleiding en Registratie
Perifeer Accreditatie Medewerker
Raad van Toezicht van het CvAC1
Specialisten Ouderengeneeskunde
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde

College voor Accreditatie Cluster 1 (CvAC1)

Doel van het CvAC1
2.1
Het CvAC1 bewaakt en bevordert in het kader van de wettelijke herregistratie de
kwaliteit van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor huisartsen, SO en AVG
middels het ontwikkelen, onderhouden, uitvoeren, en onder zijn verantwoordelijkheid
laten uitvoeren, van een systeem van accreditatie van deskundigheidsbevorderende
activiteiten. Tevens houdt het CvAC1 toezicht op de kwaliteit van dit systeem.
Taken van het CvAC1
2.2. Het CvAC1 heeft acht kerntaken:
2.2.1. Het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten (accreditatie van
bijeenkomsten en van individuele activiteiten);
2.2.2. Verlenen van accreditatiebevoegdheid aan Perifeer Accreditatie Medewerkers;
2.2.3. Verlenen van accreditatiebevoegdheid aan regionale huisartsenorganisaties, de
NVAVG en Verenso (instellingsaccreditatie);
2.2.4. Verlenen van accreditatiebevoegdheid aan overige daartoe gekwalificeerde
organisaties (beperkte instellingsaccreditatie);
2.2.5. Het controleren van IA- en BIA-houders door hen te visiteren;
2.2.6. Het controleren van de kwaliteit van (de accreditatie van)
deskundigheidsbevorderende activiteiten door visitatie van deze activiteiten;
2.2.7. Advisering van bij de accreditatie van deskundigheidsbevordering betrokken
en belanghebbende partijen;
2.2.8. Het ontwikkelen en onderhouden van de regelgeving benodigd voor de
uitvoering van de in dit artikel (2.2) genoemde taken.

2

Versie december 2016

Medewerkers van het CvAC1
2.3
Het CvAC1 is als volgt samengesteld:
– stafmedewerkers accreditatie (accrediteurs in dienst van de KNMG);
– accrediteurs (accrediteurs niet in dienst van de KNMG);
– een coördinator;
– secretarieel medewerkers.
2.4
De coördinator, stafmedewerkers accreditatie en secretarieel medewerkers ressorteren
hiërarchisch onder de directeur O&R.
2.5
De coördinator, stafmedewerkers accreditatie en secretarieel medewerkers van het
CvAC1 worden op voordracht van het CvAC1, na goedkeuring door de directeur
O&R, door de algemeen directeur van de KNMG aangesteld.
2.6
Accrediteurs worden op voordracht van en door de NVAVG of Verenso benoemd en
dienen geregistreerd arts SO of AVG te zijn (geweest).
2.7
Afspraken over de inzet en de financiële vergoedingen van de werkzaamheden van de
accrediteurs van Verenso en de NVAVG worden via de coördinator jaarlijks gemaakt
tussen deze verenigingen en de KNMG.
2.8
De stafmedewerkers accreditatie dienen geregistreerd huisarts, specialist
ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten te zijn (geweest).
2.9
Het zijn van stafmedewerker accreditatie of accrediteur van het CvAC1 is
onverenigbaar met het lidmaatschap van het federatiebestuur van de KNMG, het
bestuur van een federatiepartner van de KNMG, het bestuur van het NHG of de
NVAVG, en met het lidmaatschap van de RvT van het CvAC1. Stafmedewerkers
accreditatie en accrediteurs die betrokken zijn of belang hebben bij een ter accreditatie
aan het CvAC1 aangeboden deskundigheidsbevorderende activiteit dienen zich te
verschonen.
2.10 Huisartsen, SO of AVG, waarvan om reden van disfunctioneren hun registratie als
huisarts, SO of AVG is doorgehaald bij de KNMG Registratiecommissie, komen niet
voor de functie van accrediteur of stafmedewerker accreditatie in aanmerking.
Vestigingplaats van het CvAC1
2.11 Het CvAC1 is gevestigd ten kantore van de KNMG.
Werkwijze van het CvAC1
2.12 De coördinator van het CvAC1 coördineert de werkzaamheden van de
stafmedewerkers accreditatie, accrediteurs en secretarieel medewerkers van het
CvAC1 en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
2.13 Het secretariaat van het CvAC1 ontvangt de accreditatieaanvragen en verdeelt deze
onder de stafmedewerkers accreditatie en accrediteurs en draagt zorg voor een juiste
afhandeling van de accreditatieaanvragen.
2.14 De coördinator van het CvAC1 kan binnen de vigerende regelgeving van het CvAC1
zelfstandig beslissingen nemen over de interpretatie en toepassing van de regelgeving.
Bij inhoudelijke beslissingen vraagt de coördinator advies aan stafmedewerkers
accreditatie of accrediteurs, bij bedrijfsmatige en financiële beslissingen vraagt de
coördinator zo nodig advies aan de controller van de KNMG.
2.15 Het CvAC1 stelt jaarlijks in een overleg met de Cluster-1 partners vast of het
Accreditatiereglement Deskundigheidsbevordering (‘Regelgeving Accreditatie Bureau
Cluster 1’) voldoet en past dit zo nodig aan. In de Regelgeving worden
aanvraagprocedure, beoordelingsregels en bezwaarprocedure zorgvuldig beschreven.
Op (het openbare gedeelte van) de website van de KNMG en van de

3

Versie december 2016

2.16

wetenschappelijke verenigingen van SO en AVG worden de regelgeving en de
tarieven gepubliceerd.
Het CvAC1 doet jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag aan de RvT van het
CvAC1 en aan de directeur O&R onder meer aan de hand van een beknopt jaarverslag.

Onafhankelijkheid van het CvAC1
2.17 Het CvAC1 voert zijn taken uit zonder beïnvloeding van buitenaf anders dan op de
wijze zoals in deze regeling is gesteld.
2.18 Het CvAC1 functioneert onafhankelijk van het federatiebestuur van de KNMG.
Artikel 3.

Raad van Toezicht van het CvAC1

Samenstelling en benoeming van de RvT
3.1
De RvT bestaat uit vijf leden. Eén namens de LHV, één namens het NHG, één namens
LINKH, één namens de NVAVG en één namens Verenso.
3.2
De leden van de RvT worden voor een termijn van maximaal 4 jaar, benoemd op
voordracht van en door respectievelijk de LHV, het NHG, LINKH, de NVAVG, en
Verenso.
3.3
Voordat tot benoeming van nieuwe leden van de RvT wordt overgegaan, worden de
zittende leden van de RvT om advies gevraagd.
3.4
De aftredende leden van de RvT zijn terstond eenmaal herkiesbaar voor een termijn
van maximaal 4 jaar.
3.5
De RvT nodigt desgewenst een adviseur van de RGS uit deel te nemen aan de
vergaderingen van de RvT.
Taken van de RvT
3.6
De regelgeving van het CvAC1 wordt periodiek in de RvT besproken.
3.7
De RvT streeft ernaar dat de regelgeving van het CvAC1 overeenstemt met het beleid
c.q. de regelgeving van het Accreditatie Overleg (= NAA).
3.8
De RvT geeft in voorkomende gevallen gevraagd en ongevraagd advies aan het
CvAC1.
3.9
De RvT ziet toe op de naleving van de regeling (Reglement College voor Accreditatie
Cluster 1) en de op grond van deze regeling opgestelde nadere regelgeving en stuurt
het CvAC1 op deze punten zo nodig bij.
3.10 De RvT kan de directeur van O&R informeren over de ontwikkelingen binnen het
CvAC1.
Eisen aan de leden van de RvT
3.11 De leden van de RvT zijn gemandateerd om zonder last en ruggenspraak namens de
vereniging die zij vertegenwoordigen overleg te voeren en besluiten te nemen in de
RvT.
3.12 De leden van de RvT zijn (bij voorkeur) inhoudsdeskundig op een aantal gebieden in
de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsbewaking,
juridische procedures en (medisch-) onderwijskundige zaken.
3.13 De RvT kiest uit haar midden een voorzitter.
3.14 Het voorzitterschap van de RvT is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
federatiebestuur KNMG of het bestuur van een federatiepartner van de KNMG, het
bestuur van het NHG, het bestuur van de NVAVG, het bestuur van LINKH, en met
enig ander dienstverband binnen de federatie KNMG, en met het lidmaatschap van het
CvAC1.
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Besluitvorming binnen de RvT
3.15 De RvT beslist op basis van meerderheid van stemmen. Bij stakende stemmen beslist
de voorzitter.
Bijeenkomsten van de RvT
3.16 De RvT vergadert ter kantore van de KNMG.
3.17 De RvT komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.
3.18 De coördinator en een secretariaatsmedewerker van het CvAC1 zijn aanwezig bij de
vergaderingen van de RvT.
3.19 Op verzoek van de RvT of de coördinator van het CvAC1 kunnen stafleden
accreditatie of accrediteurs aanwezig zijn bij de vergaderingen van de RvT.
3.20 De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden zoals te
doen gebruikelijk binnen de KNMG.
Artikel 4.

Vaststellen van de regelgeving

Bezwaar van het CvAC1 tegen een besluit van de RvT / Bezwaar RvT tegen een besluit van
het CvAC1
4.1
Nieuwe regelgeving van het CvAC1 wordt vastgesteld door een besluit van de RvT
hierover.
4.2
Binnen het kader van door de RvT vastgestelde regelgeving kan het CvAC1
zelfstandig besluiten nemen, die betrekking hebben op de uitvoering van deze
regelgeving.
4.3
Indien het CvAC1 een zwaarwegende reden heeft om bezwaar te maken tegen een
(voorgenomen) besluit van de RvT, kan de coördinator van het CvAC1 bezwaar
aantekenen bij de directeur O&R. De directeur O&R tracht dan met de RvT tot
overeenstemming te komen. Als het in dat geval niet lukt om tot overeenstemming te
komen, beslist de directeur O&R vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de
bedrijfsvoering.
4.4
Indien de RvT een zwaarwegende reden heeft om bezwaar te maken tegen een
(voorgenomen) besluit van het CvAC1, kan de voorzitter van de RvT bezwaar
aantekenen bij de directeur O&R. De directeur O&R tracht dan met het CvAC1 tot
overeenstemming te komen. Als het in dat geval niet lukt om tot overeenstemming te
komen, beslist de directeur O&R vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de
bedrijfsvoering.
Vaststellen van afwijkende regelgeving voor huisartsen, SO of AVG
4.5
Indien NHG, LHV en/of LINKH een zwaarwegende reden hebben om voor de
beroepsgroep huisartsen af te wijken van een (voorgenomen) besluit van het CvAC1
over de regelgeving, kunnen zij hiertoe via het NHG (het NHG dient in dit geval als
gezamenlijke spreekbuis) een verzoek indienen bij het CvAC1. Voor het CvAC1 geldt
een dergelijk verzoek als een zwaarwegend advies. Indien het CvAC1 een dergelijk
verzoek niet inwilligt, kan het NHG hiertegen namens NHG, LHV en/of LINKH
bezwaar aantekenen bij de directeur O&R. De directeur O&R tracht dan in overleg
met het CvAC1 tot overeenstemming te komen. Als het in dat geval niet lukt om tot
overeenstemming te komen beslist de directeur O&R vanwege zijn
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.
4.6
Indien Verenso of de NVAVG een zwaarwegende reden hebben om voor
respectievelijk de beroepsgroep SO of AVG af te wijken van een (voorgenomen)
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besluit van het CvAC1 over de regelgeving, kunnen zij hiertoe een verzoek indienen
bij het CvAC1. Voor het CvAC1 geldt een dergelijk verzoek als een zwaarwegend
advies. Indien het CvAC1 een dergelijk verzoek niet inwilligt, kunnen Verenso of de
NVAVG hiertegen bezwaar aantekenen bij de directeur O&R. De directeur O&R
tracht dan in overleg met het CvAC1 tot overeenstemming te komen. Als het in dat
geval niet lukt om tot overeenstemming te komen beslist de directeur O&R vanwege
zijn verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.
Datum inwerkingtreding van nieuwe regelgeving
4.7
Zoveel mogelijk wordt nieuwe regelgeving van het CvAC1 gelijktijdig voor
huisartsen, SO en AVG van kracht.
4.8
De datum waarop nieuwe regelgeving van het CvAC1 van kracht wordt voor
huisartsen, wordt in afstemming met NHG, LHV en LINKH vastgesteld door het
CvAC1. Indien NHG, LHV en/of LINKH om een zwaarwegende reden bezwaar
maken tegen een dergelijk besluit van het CvAC1, kan het NHG hiertegen namens
NHG, LHV en/of LINKH bezwaar aantekenen bij de directeur O&R. De directeur
O&R tracht dan in overleg met het CvAC1 tot overeenstemming te komen. Als het in
dat geval niet lukt om tot overeenstemming te komen beslist de directeur O&R
vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.
4.9
De datum waarop nieuwe regelgeving van het CvAC1 van kracht wordt voor SO en
AVG wordt vastgesteld door respectievelijk het lid van het CvAC1 namens Verenso
en het lid van het CvAC1 namens de NVAVG. Dit impliceert dat Verenso en NVAVG
beschikken over vetorecht tegen invoering van nieuwe regelgeving voor hun
beroepsgroepen.
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Bijlage:

organogram

Zie artikel 1 voor een toelichting op de begrippen in het organogram.

Nationale Accreditatie
Autoriteit (NAA):
nationaal aanspreekpunt
voor de UEMS in
Nederland

Accreditatie Overleg
(AO)
(= NAA)

Commissie van
Uitvoering (CvU) van het
AO: dagelijks bestuur van
het AO

Directie KNMG:
bedrijfsvoering
cluster 1

Raad van
Toezicht van
het CvAC1:
inhoudelijke
regelgeving
cluster 1

Commissie
van Beroep
ABC1

Loket
ABAN (van
ABC1)

College voor
Accreditatie
Cluster 1 (CvAC1)
(regelgevend)

30
Wetenschappelijke
verenigingen van
medisch
specialisten
(regelgevend)

Accreditatie Bureau
Cluster 1 (ABC1)
(uitvoerend)

Loket ABFE
(van ABC1)

30 Accreditatie
commissies
(uitvoerend)

Loket ABC1
(van ABC1)

LINKH
(op verzoek
van ABC1)

Accreditatie
Bureau Sociale
Geneeskunde
(ABSG)
(regelgevend)

3 Accreditatie
commissies
(uitvoerend)

CHBB:
erkenning
EKC

PAM

Accreditatie
algemene
nascholing
clusters 1-3

Accreditatie
format
e-learning
clusters 1-3

Accreditatie
bijeenkomsten en
individuele
nascholing cluster 1

IA en BIA
cluster 1
en/of ABAN
en ABFE

Accreditatie
toetsgroepen
cluster 1
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