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Jaarverslag Concilium 2021 

1. Samenstelling 

De samenstelling van het Concilium was per 1 januari 2021 als volgt:  

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

capaciteit, voorzitter PVC 

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

Board, voorzitter toetsingscommissie 

Drs. A. Jong Tjien Fa, vertegenwoordiging Junior VRA 

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

werkgroep implementatie 

Dr. E. de Klerk 

Drs. A. Lucardie, vertegenwoordiging Junior VRA 

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

Dr. I. van Nes, secretaris PVC 

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

Dr. L. Sabelis, werkgroep e-portfolio, lid Scholingscommissie 

Dr. D. Steenbeek, lid Scholingscommissie 

Drs. J. Vloothuis 

Drs. J. Wagenaar 

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

Mw. M. de Waal, beleidsadviseur en projectmanager 

                                      Mw. S. Vernooij, secretaresse 

De samenstelling van het Concilium was per 31 december 2021 als volgt:  

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

capaciteit, vertegenwoordiger Raad Opleiding, voorzitter PVC 

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

Dr. E. de Klerk 

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

Dr. I. van Nes, secretaris PVC 

Drs. K. Nieuwenhuis 

Msc A. Pons, vertegenwoordiger Junior VRA  

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

Dr. L. Sabelis, werkgroep e-portfolio, lid scholingscommissie 

Dr. D. Steenbeek 

Drs. J. Vloothuis, lid scholingscommissie 

Drs. J. Wagenaar, voorzitter toetsingscommissie 

Msc N. Zijlstra, vertegenwoordiger Junior VRA 

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

Mw. S. Vernooij, secretaresse 

2. Vergaderingen 

Het Concilium heeft in totaal 9 keer vergaderd. De jaarlijkse gezamenlijke vergadering met de 

opleiders vond op 10 februari 2021 via Zoom. Voorafgaand aan de jaarlijkse gezamenlijke vergadering 

met de opleiders werd een workshop gegeven met als thema OOG bespreking.  

Bijna alle vergaderingen hebben dit jaar online plaats gevonden vanwege de COVID pandemie. Dit is 

goed bevallen en hier zal de commissie in de toekomst gebruik van blijven maken. 
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3. Beleidsdag  

Op 14 april 2021 en op 6 oktober 2021 heeft het Concilium haar beleidsmiddagen gehouden. Tijdens 

deze middagen is er gesproken over: digitalisering van de opleiding, OOG bespreking, PDCA cyclus, 

evaluatie regionaal visiteren, regionale opleidingsplannen.  

4. Accreditatiecommissie

De commissie bestond in 2021 uit 5 leden: de heer dr. H.E.J. Meulenbelt (voorzitter), mevrouw I.V. 

Jetten, mevrouw A. van Meeteren, mevrouw P. Yari en mevrouw M.C. Verhulsdonck. In november 

heeft mevrouw Jetten afscheid genomen i.v.m. het einde van haar zittingstermijn. De commissie wordt 

administratief ondersteund door mw. J. Hoeboer van het VRA-bureau. De commissie heeft 3x 

vergaderd via beeld vergaderen. In 2021 hebben als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19 

veel (na)scholingen en congressen online plaatsgevonden. Voor de regels waaraan online 

(na)scholing dient te voldoen volgt de commissie de adviezen van de RGS. De commissie heeft ca. 

245 reguliere accreditatieaanvragen beoordeeld. De accreditatieaanvragen worden getoetst en 

beoordeeld op basis van afspraken in het Landelijk Accreditatieoverleg van wetenschappelijke 

verenigingen. Er werden 7 verzoeken ontvangen voor accreditatie via de VRA-procedure voor 

buitenlandse congressen. De heer dr. H.E.J. Meulenbelt heeft deelgenomen aan de 

jaarlijkse vergadering (najaar) van het Landelijk Accreditatie Overleg (AO) van wetenschappelijke 

verenigingen. 

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 aan de hand van een Excelbestand wat voor de toekomst 

gebruikt kan worden voor structurele verdeling. Dit advies is door de FMS en BOLS overgenomen. 

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 en 2020 geen kennistoetsen 

afgenomen. In december 2021 is de eerste eindtoets voor themacursus 7 afgenomen onder 44 aios.  

In 2021 heeft de toetsingscommissie zich gericht op het ontwikkelen van een nieuw toetsmodel. De 

toetsingscommissie wordt ondersteund door beleidsadviseur M. Oomen en toetsdeskundige J. ter 

Burg. De toetsingscommissie is in 2021 uitgebreid met een aantal leden, vanwege de hoeveelheid 

taken. 

7. Scholingscommissie

De Scholingscommissie heeft zich in 2021 gericht op kwaliteitsbewaking, coördinatie en optimalisatie 

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

Concilium en met ondersteuning van beleidsadviseur M. Oomen en onderwijskundige Marieke Bolk, 

bezig geweest met de modernisering van het scholingsprogramma. Er is een masterplan hiervoor 

geschreven, een nieuwe indeling is gemaakt voor de basiscursussen, een scholingsplatform en 

toetsingsplatform is gekozen in samenwerking met de FMS en tot slot is de VRA toegelaten als 

officiële pilot binnen het project Opleiden 2025 bij de FMS. Het scholingsplatform (De DLO) is in 

gebruik genomen in 2021 en de cursussen worden hierin gebouwd met ondersteuning van RHA, aios 

en VRA bureau.  

De pilot kinderrevalidatie is in juni 2021 getest en de resultaten hiervan zijn meegenomen naar de 

themacursus 7 welke in december 2021 is georganiseerd. Daarnaast wordt voor alle zeven de 

themacursussen hard gewerkt om de cursussen blended aan te kunnen bieden in 2022. Er zijn in 

2021 4 coördinatoren-bijeenkomsten georganiseerd voor cursuscoördinatoren om aan de slag te gaan 

met de modernisering van het scholingsprogramma. 
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8. In werking treden nieuwe opleidingsplan BETER in Beweging 

Het nieuwe opleidingsplan BETER in Beweging is per 1 juli 2020 ingegaan. In 2021 is gewerkt aan de 

verdere implementatie van het opleidingsplan door de werkgroep implementatie, o.a. door een 

workshop OOG Bespreking voor opleiders. Dit heeft geleidt tot het verzamelen van alle regionale 

opleidingsplannen en het bekijken van deze plannen door de Conciliumleden. De werkgroep 

implementatie is inmiddels opgeheven.  

9. E-portfolio 

De werkgroep e-portfolio heeft zich in 2021 bezig gehouden met het optimaliseren van het gebruik van 

het e-portfolio. De ervaringen zijn erg positief. De werkgroep komt nog 2 keer per jaar bij elkaar voor 

bespreking vragen. 

11. Planning 2022 

 Vernieuwing landelijk onderwijs 

 Doorontwikkeling kennistoets 

 Organisatie van landelijk onderwijs door VRA 

 Organisatie van lokaal en regionaal onderwijs 

Utrecht, januari 2022 

Prof. dr. Vincent de Groot  

Voorzitter Concilium 


