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Input 

• Anders denken over PH & beroepen

• Ontwikkelingen in omgeving/ws/internationaal

• Nieuwe definitie gezondheid

• Veranderende lijn RGS: oa meer toezicht bij WV

• Voorbeeld andere specialismen:  gynaecologen / 

internisten 

• Kwaliteit & borging van

specifieke deskundigheid

• Constatering: 

eenheid in verscheidenheid

Veel meer dat ons bindt dan scheidt..



Proces en uitgangspunten

• Herzien competentieprofiel arts MG (2014) 
omvat alle profielcompetenties

• Uitgangspunt: een specialist, een opleiding

• Integrale benadering: dat wat ons bindt, 
wat samen kan, doen we samen

• Doorlopende leerlijnen in 4 jaar, toename 
in complexiteit

• Micro- meso- naar macro-

Opleidingplan is element..



Stappen

• Uitwerken thema´s obv 10 kerntaken PG

• Koppelen thema´s en competenties

• Per thema uitwerken Kritische Beroepsactiviteit 

(KBA)

• KBA omzetten naar leeruitkomst

• Per deskundigheidsgebied: minimum eisen



specialist M&G

deskundigheidsgebieden 

met (evt) differentiaties 

i.Infectieziekten & milieu (IZB MMK TBC)

ii.Jeugd (AJN)

iii.Medische advisering (NVAG VAGZ VIA)

iv.Bijzondere doelgroepen (FMG VVAK)

v.Zorgproducten (NvFG NvDG)



Stages

Doel: verdiepen, verbreden & verbinden

Minimum eisen:

- 2 binnen eigen deskundigheidsgebied (≥6 mnd)

- 1 buiten eigen deskundigheidsgebied (≥ 6 mnd)

- beleidstage buiten gezondheidszorg (≥ 15 dgn)



• Vaststellen & voorlopige start 1/1/20

• Overgangs- & randvoorwaardelijke

zaken 

• LOP naar daadwerkelijke opleiding

• Registratie en borging

Implementatieplan 

(hier draaide een filmpje van een tango-dansend stel:

Implementeren doen we SAMEN!)



opleidingsplan 

van toekomst 

naar 

implementatie…


