
 
JUNIOR VRA EN CONCILIUM  

HET CONCILIUM  

Het primaire doel van het Concilium is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding tot revalidatiearts. Deze 

commissie stelt de opleidingseisen op en controleert deze door middel van visitaties van opleidingscircuits, - 

inrichtingen en opleiders. Het Concilium vormt het contactorgaan van de Nederlandse Vereniging van 

Revalidatieartsen (VRA) met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS). Verder wordt het 

opleidingsplan (BETER in Beweging) door het Concilium gereviseerd en zijn zij verantwoordelijk voor het e-

portfolio Reconcept. Belangrijke ontwikkelingen en projecten (zoals tot stand brengen en implementeren van 

EPA) krijgen aanvullende aandacht, hierbij worden de aios actief betrokken.  

SAMENSTELLING  

Het Concilium heeft 10 tot 13 leden: heden 11 revalidatieartsen (onder wie opleiders) en 2 aios. De 

revalidatieartsen worden door de commissie gevraagd om voor een periode van 4 jaar zitting te nemen, 

eventueel gevolgd door een tweede periode. Vaak zijn Conciliumleden lid van een subcommissie van het 

Concilium en werkgroepen binnen het Concilium (zoals e-portfolio of herziening opleidingsplan). Twee leden 

van de Junior VRA vertegenwoordigen in het Concilium de aios.  

VISITATIES  

De Conciliumleden (incl. de aios) worden eveneens benoemd als leden van de Plenaire Visitatiecommissie 

(PVC). Een van de kerntaken van de PVC is het doen van opleidingsvisitaties namens het RGS. Gemiddeld vijf 

maal per jaar gaat een visitatiecommissie ad hoc na of een opleidingsinstituut voldoet aan de algemene en 

specifieke erkenningseisen. Deze commissie bestaat uit twee revalidatieartsen, een aios uit de Junior VRA en 

een secretaris. Voorafgaand aan een visitatie krijgt de visitatiecommissie ad hoc alle noodzakelijke gegevens 

van het betrokken opleidingscircuit. Tijdens de visitatie wordt gesproken met de opleider, plaatsvervangend 

opleider, supervisoren, de directie en de voorzitter van de medische staf. Ook de groep arts-assistenten in 

opleiding heeft een gesprek; eerst met de vertegenwoordiger van de Junior VRA, later met de voltallige 

visitatiecommissie. Er wordt onder meer aandacht besteed aan opleidingsklimaat, arbeidsvoorwaarden, de 

kwaliteit en kwantiteit van supervisie en de inhoud van de stages. Hierbij wordt gekeken of de voorwaarden 

aanwezig zijn voor de aios te leren wat er in plan BETER in beweging beschreven is. Daarnaast krijgt de 

visitatiecommissie een rondleiding door de instelling, met mogelijkheid tot inzien van statussen. Een volledige 

opleidingsvisitatie neemt een dag in beslag. De commissie stelt samen met de secretaris een visitatierapport 

op, dat wordt besproken binnen het Concilium (agendaonderdeel PVC) voor formatieve feedback. Na 

eventuele aanpassingen gaat het rapport naar de RGS ter vaststelling van de definitieve voorwaarden, 

zwaarwegende adviezen of aanbevelingen. Het visitatierapport wordt dus door de twee revalidatieartsen en 

aios van het Concilium en een externe secretaris opgesteld, maar de conclusies, (zwaarwegende) adviezen en 

voorwaarden worden door het RGS geformuleerd.  

VERGADERINGEN  

Acht keer per jaar vergadert het Concilium online en er zijn 2 beleidsmiddagen op locatie in Utrecht Vaste 

onderwerpen zijn: de opleidingseisen, visitaties, opleidingsplan en de rapportage van andere VRA-commissies. 

Actieve participatie wordt van de arts- assistenten verwacht, met terugkoppeling van en naar de Junior VRA. 

Eenmaal per jaar is er een opleidersvergadering waarbij alle opleiders en plaatsvervangend opleiders worden 

uitgenodigd, hierbij worden de meest actuele thema ́s besproken.  

 



TAKEN VAN HET JUNIOR VRA LID 

De vertegenwoordiging van aios revalidatiegeneeskunde in het Concilium is een belangrijke taak voor 2 leden 

van de Junior VRA. Historisch gezien is de keuze voor Conciliumlid als Junior VRA voorzitter de meest voor de 

hand liggende geweest. Echter, deze koppeling is niet statutair vastgelegd, het staat de Junior VRA vrij om zelf 

na intern overleg een voorzitter voor te dragen aan het VRA-bestuur. De aios in het Concilium fungeren als 

spreekbuis tijdens Concilium vergaderingen en spelen een actieve rol bij visitaties. Het lidmaatschap van het 

Concilium en de ervaring die bij visitaties wordt opgedaan is voor de Junior VRA van vitaal belang: op deze 

manier draagt zij bij aan de kwaliteit van de huidige opleiding tot revalidatiearts en blijft zij actief betrokken bij 

de verdere ontwikkeling hiervan. Uitvoeren van visitaties is een belangrijke maar tijdsintensieve 

verantwoordelijkheid. Frequentie van jaarlijks uit te voeren visitaties kan sterk wisselen (i.v.m. cycli van 2 tot 5 

jaar waarbinnen de opleidingen gepland zijn voor visitatie). Derhalve is vanaf 2014 i.o.m. Concilium en het VRA-

bestuur gekozen om indien nodig een aanvullende aios (1 of 2) vanuit de Junior VRA de opleidingsvisitaties te 

laten verrichten.  

 


