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 Jaarverslag Concilium 2019 
 

1. Samenstelling 

De samenstelling van het Concilium was per 1 januari 2019 als volgt:  

Voorzitter: Dr. A.A. van Kuijk, afgevaardigde bestuur VRA, voorzitter commissie 

capaciteit, projectgroep EPA, voorzitter PVC 

Leden:    Dr. I.M.H. Brands, lid toetsingscommissie 

 Drs. R. Dahmen, secretaris PVC, vertegenwoordiger VRA bij de RGS, 

projectgroep EPA 

 Prof. dr. V. de Groot, vertegenwoordiger Hoogleraren 

 Dr. H.T. Hendricks, voorzitter accreditatiecommissie 

 Dr. P.H.T.G. Heuts 

 Dr. W.G.M. Janssen, vertegenwoordiger Raad Opleiding, BuCo, UEMS PRM 

Board, voorzitter toetsingscommissie 

 Drs. A. Kap, vertegenwoordiger Raad Opleiding , werkgroep e-portfolio 

Dr. A.A. van Kuijk; afgevaardigde bestuur VRA, voorzitter commissie 

Capaciteit, projectgroep EPA, voorzitter PVC 

Dr. H.E.J. Meulenbelt, lid accreditatiecommissie 

   Dr. M.J. Nederhand, werkgroep e-portfolio 

   Prof. dr. G.M. Rommers, vertegenwoordiger Hoogleraren 

   Dr. L. Sabelis 

   Dr. D. Steenbeek, lid Scholingscommissie 

   Drs. L.E. Lincklaen Arriëns, namens de kerngroep 

   Drs. A. van Oers, namens de kerngroep 

    

 Ondersteuning VRA bureau: Mw. S.I.G. van Haaster-Houwing MSc, beleidsadviseur en 

projectmanager 

Mw. S. Vernooij, secretaresse 

 

De samenstelling van het Concilium was per 31 december 2019 als volgt:  

 

Voorzitter: Prof. dr. V. de Groot, afgevaardigde bestuur VRA, voorzitter commissie 

capaciteit, voorzitter PVC 

Leden:    Drs. R. Dahmen, secretaris PVC, vertegenwoordiger VRA bij de RGS 

 Dr. P.H.T.G. Heuts, lid Scholingscommissie 

 Dr. W.G.M. Janssen, vertegenwoordiger Raad Opleiding, BuCo, UEMS PRM 

Board, voorzitter toetsingscommissie 

 Drs. A. Kap, vertegenwoordiger Raad Opleiding, werkgroep e-portfolio 

Dr. A.A. van Kuijk; afgevaardigde bestuur VRA, voorzitter commissie 

Capaciteit, projectgroep EPA, voorzitter PVC 

Dr. H.E.J. Meulenbelt, voorzitter accreditatiecommissie 

   Prof. dr. G.M. Rommers, vertegenwoordiger Hoogleraren 

   Dr. L. Sabelis, werkgroep e-portfolio 

   Dr. D. Steenbeek, lid Scholingscommissie 

   Drs. I.L.C. Heijnders, namens de kerngroep 

   Dr. I. van Nes 

Drs. J. Wagenaar 

 

Ondersteuning VRA bureau: Mw. M. Oomen MSc MA, beleidsadviseur en projectmanager 

                                      Mw. S. Vernooij, secretaresse 

2. Vergaderingen 

Het Concilium kwam in totaal 11 maal bijeen. De jaarlijkse gezamenlijke vergadering met de opleiders 

vond op 6 februari 2019 plaats bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Voorafgaand aan de jaarlijkse 
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gezamenlijke vergadering met de opleiders werd een workshop gegeven met als thema Hoe Leren 

werkt; samen naar een toekomstproof opleiding! 

 

3. Beleidsdag  

Op 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 heeft het Concilium haar beleidsmiddagen gehouden. Tijdens 

deze middagen zijn diverse belangrijke thema’s uitgebreid besproken, waaronder: herziening 

opleidingsplan, kennisbeschrijvingen, academisch jaar in de opleiding, implementatie opleidingsplan, 

vernieuwing scholing en toetsing, verbinding Concilium en subcommissies, NZa onderzoek. 

 

4. Accreditatiecommissie 

Begin 2019 bestond de commissie uit 4 leden: de heren dr. H.T. Hendricks (voorzitter), dr. M.J. 

Wichers en dr. H.E.J. Meulenbelt en mevrouw I.V. Jetten. In september zijn er 3 nieuwe leden 

toegetreden: mevrouw A. van Meeteren, mevrouw P. Yari en mevrouw M.C. Verhulsdonck. De heer 

Wichers heeft in oktober afscheid genomen en de heer Hendricks in november. Dr. Meulenbelt heeft 

het voorzitterschap overgenomen. De commissie wordt administratief ondersteund door mw. J. 

Hoeboer van het VRA-bureau. De commissie heeft 2x vergaderd (1 telefonisch en 1 lijfelijk in Utrecht). 

Er werd 1x deelgenomen aan de vergadering van het Landelijk Accreditatie Overleg (AO) van 

wetenschappelijke verenigingen. De commissie heeft ca. 280 reguliere accreditatieaanvragen 

beoordeeld. De accreditatieaanvragen worden getoetst en beoordeeld op basis van afspraken in het 

Landelijk Accreditatieoverleg van wetenschappelijke verenigingen. Er werden 15 verzoeken 

ontvangen voor accreditatie via de VRA-procedure voor buitenlandse congressen. 

 

5. Capaciteitsverdeling  

De commissie capaciteit heeft binnen alle OOR’s geïnventariseerd wat de wensen zijn voor de 

instroom van het aantal aios. Er is gebleken dat de vraag groter is dan het aantal AIOS dat mag 

instromen. De commissie capaciteit heeft een advies ten aanzien van de verdeling van 

opleidingsplaatsen opgesteld voor BOLS.  

 

6. Toetsingscommissie 

Vanaf eind 2018 is besloten de kennistoetsen tijdelijk niet af te nemen, waarvoor RGS toestemming 

heeft gegeven. De reden hiervan is dat de toetsingscommissie zich volledig kan richten op de 

ontwikkeling van nieuwe toetsvormen. Daarom zijn er in 2019 geen kennistoetsen afgenomen. In 2019 

heeft de toetsingscommissie zich gericht op het ontwikkelen van een nieuw toetsmodel en is gestart 

met de uitwerking van de toets voor de basiscursus Ontwikkelingsgericht werken met kinderen, 

jeugdigen en adolescenten. De commissie heeft zich in 2019 uitgebreid naar 5 leden. 

 

7. Scholingscommissie 

De Scholingscommissie heeft zich in 2019 gericht op kwaliteitsbewaking, coördinatie en optimalisatie 

van het huidige landelijk scholingsprogramma. Daarnaast is de Scholingscommissie, met 

ondersteuning van onderwijskundige Marieke Bolk, bezig geweest met de modernisering van het 

scholingsprogramma. Er wordt gewerkt aan een nieuwe indeling van de basiscursussen, het uitzoeken 

van een digitaal scholingsplatform en het starten met twee pilot cursussen: kinderrevalidatie en 

amputatie. Deze zullen eind 2020 / begin 2021 getest worden. Daarnaast is er een hei-middag 

georganiseerd met leden van het Concilium en Scholingscommissie om een masterplan op te stellen 

met daarin de uitgangspunten en kaders voor het scholingsprogramma. 

 

8. Indiening nieuwe opleidingsplan BETER in Beweging 

Het nieuwe opleidingsplan BETER in Beweging is in september ingediend bij het College van 

Geneeskundige Specialismen (CGS), met als ingangsdatum 1 juli 2020. 

 

9. E-portfolio 

De werkgroep e-portfolio heeft zich in 2019 gericht op het inrichten van het nieuwe e-portfolio voor de 

revalidatiegeneeskunde bij Reconcept. Een demo omgeving is gemaakt welke begin 2020 getest zal 

gaan worden en op 1 juli 2020 in werking zal treden voor alle aios, opleiders en supervisoren.  
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 11. Planning 2020 

➢ In werking treden nieuw opleidingsplan per 1 juli 2020 

➢ Implementatie nieuw opleidingsplan en portfolio 

➢ Vernieuwing landelijk onderwijs 

➢ Doorontwikkeling kennistoets 

 

 

Utrecht, januari 2020 

 

Prof. dr. Vincent de Groot  

Voorzitter Concilium  


