VACATURE COMMISSIE OPLEIDING EN REGISTRATIE SCEN
Bent u een ervaren SCEN-arts met affiniteit voor opleiding en nascholing, registraties en
kwaliteitsontwikkeling en bent u lid van een van de federatiepartners van de KNMG? Dan is deze
functie mogelijk iets voor u.
➢

De KNMG zoekt twee nieuwe leden voor de Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts
(CORS).

Taken CORS
De CORS vervult een belangrijke rol in de kwaliteit van het SCEN-programma en heeft de volgende
taken:
Ten aanzien van de opleiding tot SCEN-arts:
•
Toetst de CORS aan de hand van het normenkader of een kandidaat tot de opleiding kan worden
toegelaten.
•
Verzamelt de CORS relevante informatie om tot een oordeel te kunnen komen indien de SCENdocenten niet tot een eensluidend oordeel konden komen of de cursist de opleiding met goed
gevolg heeft afgerond.
•
Toetst de CORS de eindtermen.
•
Stelt de CORS het curriculum, het werkboek, en de docentinstructie op. Werft de CORS nieuwe
docenten, waarbij zo nodig wordt overlegd met de zittende docenten.
Ten aanzien van het KNMG-register SCEN-arts:
•
Toetst de CORS of de arts aan de criteria voor de eerste inschrijving in het KNMG-register SCEN-arts
voldoet.
•
Toetst de CORS of de arts aan de criteria voor hernieuwde inschrijving voldoet.
•
Doet de CORS zo nodig voorstellen ter verbetering van de criteria voor de inschrijving en
herregistratie.
Ten aanzien van het bewaken en bevorderen van de kwaliteit:
•
Ziet de CORS toe op het kwaliteitsbeleid met betrekking tot individuele functioneren van SCENartsen.
•
Ontwikkelt de CORS voorstellen voor een programmatisch kwaliteitsbeleid.
•
Stelt de CORS een jaarverslag op, met daarin ook aandacht voor de resultaten in het kader van de
opleiding en het register.
Werkzaamheden
De leden van de CORS leveren een bijdrage aan de hierboven genoemde taken. De KNMG verzorgt
secretariële, logistieke en coördinerende taken voor het college. Het beleidscollege vergadert vier keer
per jaar. De leden van de CORS ontvangen per vergadering vacatiegeld en reiskostenvergoeding. De
geschatte tijdsinvestering is twintig tot dertig uur op jaarbasis.
De leden van de CORS worden voorgedragen aan en benoemd door het bestuur van de KNMG. De
benoeming vindt plaats voor de duur van vijf jaar en leden kunnen één keer worden herbenoemd.
Solliciteren
Wij ontvangen uw cv en een korte brief met motivatie graag voor 10 juli 2019. Omdat de CORS hecht
aan een goede representatie van de verschillende beroepsgroepen in de commissie, worden met
name huisartsen en medisch specialisten uitgenodigd om te reageren. Ook wordt, bij gelijke
geschiktheid, de voorkeur gegeven aan een vrouw.
Gesprekken met kandidaten worden gepland in de eerste helft van september bij de KNMG, Domus
Medica te Utrecht.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Raymond Sanders, programmaleider SCEN (088 – 440 42 29)
of bij Bart Schudel, voorzitter CORS (b.r.schudel@me.com)
Uw motivatiebrief en cv kunt u verzenden naar scen@fed.knmg.nl (onderwerp: kandidatuur CORS).

