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Onderwerp
Invoering nieuwe erkenningen- en toezichtsystematiek

Geachte leden van de Plenaire Visitatiecommissie,
In deze brief informeert de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG u 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.
Hieronder vindt u de hoofdlijnen van de invoering. Na de zomer zullen wij u meer en detail informeren over
de invoering en de betekenis daarvan voor u. Dat zal schriftelijk, per mail en via de website gebeuren. In
de periode november 2019 tot en met voorjaar 2020 zal de RGS bij alle Plenaire Visitatiecommissies een
interactieve presentatie over de nieuwe systematiek geven. De RGS organiseert op vrijdag 15 november
2019 een informatiebijeenkomst en verzorgt een mini-symposium op het MMV-congres op woensdag
11 december 2019.
Nieuwe regelgeving en een nieuwe toezichtsystematiek
Het CGS nam in maart 2019 een besluit over nieuwe regelgeving inzake erkenningen (als onderdeel van
het nieuwe Kaderbesluit) die voor alle geneeskundige vervolgopleidingen geldt. Na bekrachtiging door de
minister van VWS geldt de regelgeving vanaf 1 januari 2020. De nieuwe regelgeving voor
vervolgopleidingen gaat uit van een grotere verantwoordelijkheid van de opleidingsactoren 1 voor
verbetering en borging van en verantwoording over 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.
Tegen deze achtergrond heeft de RGS in september 2018 haar Visie op het kwaliteitstoezicht op
geneeskundige vervolgopleidingen herijkt.
Implementatie nieuwe regelgeving: werk in uitvoering
Deze visie is vervolgens uitgewerkt in de notitie Toezichtsystematiek Geneeskundige Vervolgopleidingen.
Het bureau van de RGS werkt momenteel in samenwerking met geneeskundig specialisten uit de RGS aan
de praktische uitwerking van de systematiek voor de toepassing van de diverse instrumenten en de
bijbehorende uitvoeringsprocessen en -documenten. Het gaat dan vooral om de wijze waarop de RGS
straks het regulier toezicht uitvoert, de inrichting van het intensieve toezicht en de wijze waarop de
overgang naar het nieuwe stelsel plaatsvindt.

1

Bij een opleiding betrokken opleidingsinstelling, Raad van Bestuur, COC, opleidingsgroep, (plaatsvervangend) opleider
en aiossen.
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Geleidelijke overgang
De overgang naar het nieuwe stelsel zal geleidelijk plaatsvinden en wordt pragmatisch ingericht.
•

•

•

•

•
•
•

•

Aansluiting op 5-jaarscyclus: De RGS sluit aan bij de bestaande 5-jaarscyclus voor organisaties en
opleidingsactoren dus de invoering vindt niet in één klap plaats. Op deze manier is de
invoeringslast zowel voor de opleidingsactoren, de PVC’s en visitatoren, als het bureau van de RGS
werkbaar.
Erkenning blijft in stand: Reeds erkende opleiders en opleidingsgroepen worden door de RGS op
moment van expireren van de erkenning nog één keer gevisiteerd, voordat een erkenning voor
onbepaalde tijd wordt verleend.
Visitatie volgens nieuwe regelgeving: Doel van die 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
aanschrijvingen die na 1 januari 2020 worden gedaan. Tijdig ontvangt u daarvoor de nieuwe
formats (visitatiewerkdocumenten voor visitaties van opleidingen in door de RGS gecertificeerde
instellingen respectievelijk niet-gecertificeerde instellingen etc.). Visitaties op grond van
aanschrijvingen die voor 1 januari 2020 worden gedaan en die na die datum worden uitgevoerd
vinden in beginsel nog wel plaats op grond van het ‘oude’ kaderbesluit.
RGS-gecertificeerde instellingen stromen direct in: De RGS is in 2018 gestart met instellingsvisitaties.
Instellingen die vóór inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op 1 januari 2020 al zijn
gecertificeerd worden niet opnieuw gevisiteerd, maar krijgen de eerstvolgende keer een
evaluatiebezoek.
Regionaal visiteren: De RGS start op 1 juli 2019 met het Project Implementatie van Regionaal
visiteren.
Rapportages: Voor instellingen geldt een rapportageverplichting aan de RGS eens per twee jaar.
Individuele opleiders/opleidingen rapporten uitsluitend op indicatie aan de RGS (via de PVC’s).
Evaluatiebezoeken: Opleidingsinstellingen en opleidingen die een erkenning voor onbepaalde tijd
hebben gekregen, krijgen eens in de vijf jaar een evaluatiebezoek in plaats van een
visitatiebezoek. Door de geleidelijke invoering zullen de eerste evaluatiebezoeken vanaf 2022
plaatsvinden (2 jaar na een eerste erkenning).
Het intensief toezicht wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. Gezien de aard van dit instrument dat ad
hoc en alleen wordt ingezet als het regulier toezicht daartoe aanleiding geeft, is een gefaseerde
invoering niet nodig. De RGS werkt aan een protocol intensief toezicht en informeert u daarover dit
najaar nader.

Administratieve lastenverlichting met behoud van kwaliteit
De invoering van de nieuwe systematiek leidt op termijn tot beperking van de toezichtlast. De RGS geeft
daar als volgt invulling aan:
•

•

Evaluatiebezoeken aan opleidingen in plaats van visitatiebezoeken: Evaluatiebezoeken zijn
gesprekken met de ad hoc commissie van de PVC. Deze gesprekken gaan vooral over de werking
van het systeem van kwaliteitsbewaking en -bevordering. Daarbij bespreekt de commissie met de
opleidingsactoren of zij voldoen aan het CGS-kaderbesluit, het desbetreffende specialismespecifieke CGS-besluit, het landelijk opleidingsplan en het Kwaliteitskader.
Ook instellingen die door de RGS zijn gecertifieerd worden niet meer gevisiteerd, maar zij krijgen
eens per 5 jaar een evaluatiebezoek.
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•

•

•
•

Bij de visitatie of evaluatie van opleidingen in een gecertificeerde instelling zijn gesprekken met de
Raad van Bestuur en de Centrale Opleidingscommissie niet noodzakelijk. Dit beperkt de
administratieve last en leidt ertoe dat eind 2020 het merendeel van de opleidingsvisitaties minder
werk voor opleiders, instellingen en visitatiecommissies zal opleveren.
Het aantal visitaties en evaluaties van individuele opleiders/opleidingen neemt op termijn af door
de invoering van Regionaal Visiteren. Dit is een belangrijke ontwikkeling die binnenkort wordt
ingezet door de RGS en in nauwe samenspraak met PVC’s en andere betrokkenen uit het veld
wordt uitgevoerd.
Rapportageverplichting instellingen: Deze is voortaan eens in de twee jaar in plaats van jaarlijks,
waarbij de papierstroom rond de rapportages wordt ingeperkt.
Na invoering van de nieuwe systematiek worden bij regulier toezicht geen voorwaarden en
zwaarwegende adviezen meer gegeven na evaluatiebezoeken. De RGS kan op advies van de
evaluatiebezoekcommissie adviezen voor de opleidingsactoren formuleren met een
rapportageverzoek over eventueel gesignaleerde verbeterpunten.

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

cc.:

dr. J.P. Lips,
secretaris RGS

aan de (plaatsvervangend) opleiders, Raden van Bestuur opleidingsinstellingen, leden RGS, NVZ,
NFU, FMS en DJS
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