Modernisering toezicht
RGS op de Geneeskundige
vervolgopleidingen
De RGS werkt aan de modernisering van het toezicht op de geneeskundige vervolgopleidingen tegen
de achtergrond van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving van het CGS (Project Implementatie
Erkenningensystematiek CGS, kortweg PIEC). Daarnaast start de RGS als vervolg op de introductie van
Instellingsvisitaties met de implementatie van Regionaal Visiteren. Dit is belegd in een apart project dat parallel aan
het project PIEC verloopt.
Project Implementatie
Erkenningensystematiek CGS (PIEC)

Project Implementatie
Regionaal Visiteren RGS

Opdracht

Implementatie regelgeving van het CGS
over de Erkenningen van en het toezicht op
geneeskundige vervolgopleidingen

Implementeren van Regionaal Visiteren,
het uitvoeren van tenminste twee regionale
visitaties in de eerste helft van 2020

Doel

Ontwikkelen, uitwerken en implementeren
van de nieuwe toezichtsystematiek van de
RGS om invulling te geven aan de nieuwe
regelgeving m.b.t. erkenningen en het
toezicht

Ontwikkelen, uitwerken en implementeren
van een regionale visitatiesystematiek
voor individuele medisch specialistische
vervolgopleidingen op OOR, Cluster of
Regionaal niveau

Verplicht/vrijwillig

Verplicht

Vrijwillig

Wanneer

Vanaf 01-01-2020
Gefaseerde invoering
Regulier toezicht: Eenmalig visitatie op
basis nieuwe regelgeving. Geldt voor
aanschrijvingen vanaf 1 januari 2020 voor
visitaties die vanaf augustus 2020 worden
uitgevoerd.
Intensief toezicht: vanaf 1 januari 2020 per
direct mogelijk (maatwerk)
Nieuwe systematiek volledig ingevoerd na
5 jaar

Start project 01-07-2019
Uitvoering van ten minste twee regionale
visitaties in de eerste helft van 2020,
gevolgd door evaluatie (enquête en
invitational RGS). Hierna verbeterpunten
invoeren en doorontwikkeling van de
systematiek

Relevant voor

Opleidingsactoren clusters 1, 2 en 3
PVC’s/ Visitatoren

Opleidingsactoren van de individuele
medisch specialistische vervolgopleidingen
cluster 2
PVC’s / Visitatoren

Communicatie
met PVC’s

Bezoek aan alle PVC’s (najaar 2019/
zomer 2020): interactieve sessie waarin
de systematiek en de nieuwe manier van
visiteren wordt behandeld

Bezoek aan alle PVC’s, advies inwinnen
over de mogelijkheden en wensen van de
individuele medische specialismen teneinde
regionaal op maat te kunnen gaan visiteren

Communicatie
overig

Via de website van de RGS, nieuwsbrieven
en bijeenkomsten Symposium MMV,
invitational RGS

Via de website van de RGS, nieuwsbrieven
en bijeenkomsten Symposium MMV,
invitational RGS
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Het Kaderbesluit CGS vindt u op www.knmg.nl/cgs/regelgeving

