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Opleidingsvergadering

Handreiking voor opleidingsvergadering

Aanleiding tot aanpassing

• Fusieziekenhuizen waardoor grote opleidingsgroep op meerdere locaties

• In o.a. universitaire centra is het aantal aiossen en de opleidingsgroep zo groot dat één centrale, besluitvormende 

vergadering niet effectief is

• Hierdoor bij visitaties voorwaarden/adviezen die tegen het gevoel in gaan

Doelstellingen opleidingsvergadering

• Vergroten betrokkenheid bij opleiding van aiossen en leden opleidingsgroep

• Verbeteren van de kwaliteit van de opleiding door gebruik van een PDCA-cyclus

• Informeren van aiossen en leden opleidingsgroep over nieuwe ontwikkelingen

• Problem solving, adresseren van actuele problemen

Regelgeving

Kwaliteitskader Cluster 2, pag. 13

De (plaatsvervangend) opleider

a. …

b. houdt als onderdeel van de kwaliteitscyclus minimaal 4 keer per jaar een opleidingsvergadering met in beginsel alle 

aiossen en leden van de opleidingsgroep, met als doel de kwaliteit van de opleiding en eenheid van beleid binnen de 

opleidingsgroep te bewaken en bevorderen. Bij zeer grote opleidingen kan, mits goed onderbouwd, gekozen 

worden voor een vergadersystematiek met representatieve vertegenwoordiging van zowel aiossen als leden van het 

opleidingsteam.

NB: 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 in formele zin dus uit alle supervisoren, zowel internisten als 

niet-internisten.

Besluit

Afhankelijk van de lokale situatie (met name de groepsgrootte en uni- of multilocatie) kan gekozen worden voor:

1. een klassieke opleidingsvergadering waarbij in beginsel alle aiossen en alle leden van de opleidingsgroep aanwezig 

zijn

2. een operationele opleidingsvergadering met tenminste een afvaardiging van aiossen, de stagehouders, de opleider 

en plaatsvervangend opleider. Overige aios en leden van de opleidingsgroep kunnen vrijelijk aansluiten.  

Indien gekozen wordt voor variant 2 verdient een minder frequente plenaire vergadering, bijvoorbeeld een jaarlijkse 

thematische opleidingsvergadering voor de hele opleidingsgroep, overweging.
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