Concilium Medicinae Internae
Handreiking voor Opleidingsvergadering
Aanleiding tot aanpassing:
 fusieziekenhuizen waardoor grote opleidingsgroep op meerdere locaties
 in o.a. universitaire centra is aantal aiossen en opleidingsgroep zo groot dat een effectieve,
besluitvormende vergadering niet mogelijk is
 hierdoor voorwaarden/adviezen die tegen het gevoel in gaan
Doelen van de opleidingsvergadering:
 onderhouden PDCA cyclus t.a.v. kwaliteit van de opleiding (visitatie, proefvisitatie,
exitgesprekken, EFFECT, SetQ, DRECT e.a.)
 problem solving, adresseren van actuele problemen
 vergroten betrokkenheid bij opleiding van aiossen en leden opleidingsgroep
 informeren van aiossen en leden opleidingsgroep over vernieuwingen in de medische
vervolgopleiding
Regelgeving:
Kaderbesluit
C.6. Verplichtingen opleidingsgroep
1. De leden van de opleidingsgroep voldoen aan de volgende verplichtingen:
………..
f. zij houden ten minste vier maal per jaar een vergadering met aios,
uitsluitend ter bespreking van opleidingszaken, met als oogmerk de kwaliteit
van de opleiding in de opleidingsinrichting te bevorderen en te bewaken;
………..
Zie ook Artikelsgewijze toelichting p43
Begripsbepaling:
Opleidingsgroep (omschrijving uit Kaderbesluit):
“het samenwerkingsverband van de medisch specialisten, inclusief de opleider en
plaatsvervangend opleider, van een opleidingsinrichting betrokken bij de opleiding van het
desbetreffende specialisme”
De opleidingsgroep van een interne opleiding bestaat uit alle supervisoren. Dit zijn internisten en nietinternisten die een opleidingsonderdeel verzorgen:
 internisten:
o opleider en plv. opleider
o stagehouders
o opleiders in differentiatie
o overige internisten
 niet-internisten:
o stagehouders van externe stage
Voorstel:
Afhankelijk van de lokale situatie kan gekozen worden voor een klassieke opleidingsvergadering
waarin alle aiossen en de leden van de opleidingsgroep in beginsel aanwezig zijn. Wanneer de
effectiviteit van de klassieke opleidingsvergadering belemmerd wordt door een te groot aantal
deelnemers kan gekozen worden voor een besluitvormend dagelijks bestuur waarin zowel aiossen als
opleidingsgroep getrapt vertegenwoordigd zijn. Wanneer hiervoor gekozen wordt dient er 4x/jaar een
thematische opleidingsvergadering gehouden te worden. De thematische opleidingsvergaderingen
zijn informerend en kunnen gebruikt worden voor ontwikkeling van visie en beleid.
Opties:
1. (klassieke) opleidingsvergadering
2. dagelijks bestuur gecombineerd met thematische opleidingsvergaderingen

Omschrijvingen:
 (klassieke) opleidingsvergadering:
o er zijn tenminste 4 opleidingsvergaderingen/jaar van de opleidingsgroep interne
geneeskunde
o de PDCA cyclus betreffende de kwaliteit van de opleiding staat centraal in de vergadering
o de vergadering heeft een agenda, wordt genotuleerd, benoemt concrete actiepunten,
onderhoudt een PDCA cyclus naar aanleiding van de actielijst, de notulen worden naar
de Centrale Opleidingscommissie van de opleidingsinrichting gestuurd
o deelnemers aan de vergadering zijn in beginsel alle aiossen en alle leden van de
opleidingsgroep


dagelijks bestuur:
o afhankelijk van de lokale situatie kan een dagelijks bestuur ingesteld worden
o in het dagelijks bestuur zijn tenminste vertegenwoordigd:
 een afvaardiging van de aiossen
 een afvaardiging van stagehouders, differentiatieopleiders en supervisoren
(samenstelling is afhankelijk van de agenda)
 opleider en plaatsvervangend opleider
o het dagelijks bestuur heeft als taak:
 problem solving, adresseren van actuele problemen
 voorbereiden van vergaderingen van de opleidingsgroep
 monitoring van PDCA cyclus vanuit actielijst/besluitenlijst voorgaande
vergadering
o de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn toegankelijk voor alle aiossen en alle
leden van de opleidingsgroep
o de vergadering heeft een agenda, wordt genotuleerd, benoemt concrete actiepunten,
onderhoudt een PDCA cyclus naar aanleiding van de actielijst, de notulen worden naar
de Centrale Opleidingscommissie van de opleidingsinrichting gestuurd



thematische opleidingsvergaderingen:
o door instelling van een dagelijks bestuur kan de opleidingsvergadering een thematisch
karakter krijgen
o per vergadering een thema, voorbeelden:
 PDCA cyclus kwaliteit van de opleiding (jaarlijks terugkerend)
 nieuwe ontwikkelingen in opleiding
 opleidingsonderdelen
 …………….
o hierbij aanwezigheid van in beginsel alle aiossen en alle leden van de opleidingsgroep
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