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Jaarverslag Kerngroep 2019 

1. Achtergrond. 

De Kerngroep is een landelijk overlegorgaan van Artsen In Opleiding tot Specialist (aios) 

revalidatiegeneeskunde. De Kerngroep behartigt de belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde in 

Nederland ten aanzien van de opleiding tot revalidatiearts en zaken op maatschappelijk en 

financieel-economisch terrein (dit zijn de statutair bepaalde speerpunten). 

2. Kerngroep leden en zittingstermijnen. 

Termijn voor deelname aan de kerngroep bedraagt normaal gesproken twee jaar. Elk 

opleidingscircuit is vertegenwoordigd door een aios binnen de kerngroep. Hiermee is het aantal 

kerngroepleden twaalf. De kerngroepleden nemen als aios deel aan de verschillende 

(sub)commissies binnen de wetenschappelijke vereniging (VRA).  

 

Zittingstermijn en functies van januari 2019 tot december 2019: 

Lisette Lincklaen Arriëns – concilium, opleidingsvisitaties, voorzitter Kerngroep. 

Irene Heijnders– concilium, opleidingsvisitaties, vice- voorzitter Kerngroep. 

Frank van Herpen – VRA Bestuur. 

Esther Rakhorst – secretaris Kerngroep. 

Ebru Ertekin - penningmeester, commissie kwaliteit subcommissie kwaliteitsvisitaties, RGS 

geschillencommissie. 

Danique Ploegmakers – scholingscommissie.  

Ilse Halma - redactieraad NTR.  

Christiaan Clemens  – subcommissie kwaliteitsbeleid van de commissie kwaliteit. 

Willemijn Ernens - wetenschappelijke commissie, opleidingsvisitaties. 

Rinze Benedictus – beroepsbelangencommissie, vertegenwoordiger De Jonge Specialist.  

Leonie de Lijster – scholingscommissie. 

Evelien Jansen/ Ted Burgmeijer – commissie capaciteit, werkgroep EPAs. 

 

Aantredende leden, zittingstermijn en functies van December 2019 tot december 2020: 

Tanja Grootkarzijn - redactieraad NTR. 

Iris Habets – scholingscommissie. 

Anna Zielman -Blokhuis – VRA bestuur. 

Alicia Lucardi – concilium, opleidingsvisitaties, vice- voorzitter Kerngroep. 

Thomas Allersma – Beroepsbelangencommissie. 

Ted Burgmeijer - Ledenraad De Jonge Specialist en werkgroep implementatie opleidingsplan. 

Kristina Forbes - secretaris Kerngroep. 

 

3. Vergaderingen en beleidsdag. 

De Kerngroep vergaderde in 2019 5 maal (21-02, 04-04, 01-08, 11-10, 11-12) op locatie Vredenburg 

in Utrecht of op het VRA-bureau. Daarnaast vond de beleidsdag plaats op gastlocatie Klimmendaal te 

Arnhem, op 21-02-2018. 

 

4. Beleidsplan en functie Kerngroep. 

Tijdens de vergadering en beleidsdag in februari 2019 was consensus binnen de kerngroep m.b.t. 

visie van de Kerngroep: “De huidige constructie van de Kerngroep met vertegenwoordiging vanuit 
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alle opleidingscircuits en deelname aan de commissies van de VRA, maakt dat de functie van de 

kerngroep drieledig kan worden gezien. In de eerste plaats hebben de Kerngroep leden een 

informerende functie richting de achterban. Daarnaast worden de belangen en perspectieven van de 

aios revalidatiegeneeskunde gerepresenteerd in de bestuurlijke- en adviserende organen van de 

wetenschappelijke vereniging. Als laatste kan de Kerngroep een signalerende en mogelijk 

adviserende functie richting het VRA-bestuur, Concilium en opleiders vervullen bij (structurele) 

ontwikkelingen op het gebied van opleiding en arbeid.” 

In 2019 heeft de kerngroep de volgende 2 speerpunten opgesteld: 

1. EPA’s: Met de komst van de nieuwe versie van het opleidingsplan ‘Beter in Beweging’ komt 

ook de invoering van de EPA’s (Entrustable Professional Activities) steeds dichterbij. In 2017 

is een pilot geweest voor het werken met de EPA’s. Om de aios en opleidingsgroepen te 
informeren over het vervolg van deze pilot heeft de Kerngroep afgelopen jaar een 

PowerPoint- presentatie gemaakt over achtergrond van de EPA’s, zoals de verschillende 
onderdelen in het behalen van een EPA en de opzet Oordeel OpleidingsGroep- 

(OOG)-besprekingen. In de presentatie staat ook welke richting er vanuit de VRA (dus 

landelijk) wordt gegeven en wat er per locatie ingevuld kan worden.  

 

2. Ondersteuning van nieuwe 1e jaars AIOS. Een tweede speerpunt van de Kerngroep in 2019 

was de eerstejaars aios optimaal te ondersteunen bij de start van hun opleiding. De nieuwe 

aios hebben namelijk de voorbereiding over het nieuwe opleidingsplan en het gebruik van de 

EPA’s niet, of maar deels, meegekregen. Om ervoor te zorgen dat ook zij dezelfde 

basisinformatie krijgen, streeft de Kerngroep ernaar om tijdens de eerstejaars cursussen 

informatie te geven over de EPA’s en het nieuwe eportfolio. Hiermee ondersteunt de 
Kerngroep de aios met een goede start van de opleiding en uniformiteit tussen de 

verschillende opleidingsregio’s. Het is een aanvulling op de, door de Kerngroep in 2018 
gestarte, workshop aios in de lead over leerdoelgericht opleiden en individualisering. Deze 

workshop vindt plaats tijdens de eerstejaarscursus communicatie en wordt door de aios 

goed beoordeeld. Daarnaast stuurt de Kerngroep een nieuwsbrief naar startende aios met 

informatie en handige links. 

 

5. Andere werkzaamheden. 

- Ook afgelopen jaar is de Kerngroep nauw betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van de 

nieuwe versie van het opleidingsplan, zo hebben alle leden mee gelezen met de laatste versie. 

-Naast de ontwikkelingen van het opleidingsplan, wordt er ook hard gewerkt aan een vernieuwing 

van het scholingsprogramma. Vanuit de betrokken VRA-commissies, maar ook als Kerngroep in 

geheel, denken wij actief mee. 

- In mei 2019 is een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle aios met daarin o.a. informatie over de 

Kerngroep, huidige speerpunten, handige weetjes, summer schools.  
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- Om de revalidatie te profileren was de Kerngroep was aanwezig op het Coassistenten Congres en op 

de KNMG Carrièrebeurs.  

- 5e uitreiking “docent van het jaar”. Met ondersteuning vanuit VRA-bureau is de prijs uitgereikt 

tijdens het voorjaarscongres 2019 aan Maikel Siebrecht. 

- Bijdragen NTR: In het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) heeft de Kerngroep 

afgelopen jaar meerdere artikelen geschreven waaronder enkele boekrecensies, interviews met AIOS 

in het buitenland en aan speerpunten en opleiding gerelateerde items. 

- Update van de basisklapper voor beginnende aios, publicatie op de VRA-website. 

- Jaarlijkse ludieke actie DCRM 2019: passende bij het speerpunt van de EPA’s stonden we met 
nostalgische speelkasten met Tetris en Donkey Kong om aandacht te vragen voor deze nieuwe 

bouwstenen van de opleiding.  

- Aios borrel 2019: onder het genot van een hapje en een drankje konden de aios na afloop van de 

eerste dag van het congres even samen komen om gezamenlijk deze dag af te sluiten.  

 

 

Mede namens de kerngroep, 

Lisette Lincklaen Arriëns en Irene Heijnders 

 

 


