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Criteria om te kunnen starten met opleidingsgroep 

 

 

De criteria zijn gebaseerd op: 

 Vigerend CGS-Kaderbesluit 

 Kwaliteitskader Cluster 1 

 Specifiek Besluit Specialisme Ouderengeneeskunde  

 SOON-Kwaliteitsvoorwaarden leeromgevingen Somatiek, Psychogeriatrie en Geriatrische 

revalidatiezorg, inclusief consultatie eerste lijn 

 

Wie en wat zoeken we? 

 Kwalitatief goed functionerende opleiders en opleidingsinstellingen met minimaal twee opleiders, 

waarvan één Kaderarts Opleiden en één of meerdere plaatsvervangend opleiders die eveneens 

Kaderarts Opleiden zijn, dan wel de KaderOpleiding Opleiden (KOO) volgen.  

 Om deze opleiders heen: een groep gemotiveerde leden van de opleidingsgroep met aanvullende 

expertise, zoveel mogelijk gekoppeld aan (afgeronde) kaderopleidingen GRZ, Psychogeriatrie, 

Eerste lijn en/of Palliatieve zorg.   

 Er is sprake van een stabiel team dat aandacht heeft voor continue verbetering van de kwaliteit 

van de ouderengeneeskundige zorg en van het opleiden.  

 Het team heeft een goede relatie met het bestuur en management van de opleidingsinstelling. 

 Indien meerdere Kaderartsen Opleiden beschikbaar zijn, zoeken we een opleider met 

leiderschapskwaliteiten die voldoende in de lead is om het hele proces aan te sturen en daarover 

goed te communiceren naar binnen en naar buiten.  

 

Erkenningseisen opleidingsgroep (cf CGS-Kaderbesluit) 

1. De opleidingsgroep bestaat uit: 

a. de opleider; 

b. een of meer plaatsvervangend opleider(s); 

c. in de instelling werkzame geneeskundig specialisten die betrokken zijn bij de opleiding van het 

desbetreffende specialisme. 

 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/specialismen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/specialismen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/specialismen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/specialismen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving.htm#specialismen
https://www.soon.nl/images/Kwaliteitsvoorwaarden_Leeromgevingen_SOM-PG-GRZ_-incl_consulten_1e_lijn_-_maart_2017.pdf
https://www.soon.nl/images/Kwaliteitsvoorwaarden_Leeromgevingen_SOM-PG-GRZ_-incl_consulten_1e_lijn_-_maart_2017.pdf
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2. De leden van de opleidingsgroep voldoen aan de volgende eisen: 

a. zij hebben een gedifferentieerd activiteiten- en belangstellings-terrein binnen het vakgebied 

van het desbetreffende specialisme en bieden een palet aan patiëntenzorgtaken waarmee de 

beschreven leerdoelen kunnen worden behaald; 

b. zij ondersteunen de opleiding en de aanvraag daarvoor en zijn op de hoogte van het CGS-

Kaderbesluit, het specifiek besluit Ouderengeneeskunde, en het (landelijk) opleidingsplan; 

c. zij waarborgen dat ten minste één van de leden van de opleidingsgroep in de 

opleidingsinstelling aanwezig is of binnen 30 minuten aanwezig kan zijn; 

d. zij dragen zorg voor een schriftelijke overdracht bij dienstoverdracht; 

e. zij voldoen bij de uitoefening van het specialisme aan de kwaliteitseisen van de betreffende 

wetenschappelijke vereniging; 

f. zij houden regelmatig besprekingen en refereerbijeenkomsten waarbij in beginsel alle leden 

van de opleidingsgroep aanwezig zijn; 

g. zij zijn wetenschappelijk actief. 

 

Criteria opleider van een opleidingsgroep  

Definitie opleider: als zodanig door de RGS erkende specialist onder wiens verantwoordelijkheid de 

gehele (praktijk)opleiding of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 

De opleider geeft conform regelgeving leiding aan de opleidingsgroep en is aanspreekpunt voor het 

opleidingsinstituut, de opleidingsgroep en het management van de opleidingsinstelling ten aanzien van 

de opleiding van aios. De opleider is verantwoordelijk voor samenstelling, planning en organisatie 

binnen de opleidingsgroep en stemt de scholingen af met betrokkenen.   

 

De opleider: 

1. voldoet aan de eisen voor opleider in de opleidingsgroep conform CSG-Kaderbesluit en 

Kwaliteitskader Cluster 1; 

2. is geregistreerd Kaderarts Opleiden; 

3. straalt enthousiasme voor opleiden uit, evenals voor het werken met een opleidingsgroep; 

4. werkt aantoonbaar systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig 

functioneren als opleider, maar laat ook blijken dit te kunnen verbreden tot het functioneren van 

de opleidingsgroep (cf aangevulde noot in competentieprofiel opleider ad 5.2);  

5. is bereid en geschikt om een bijdrage te leveren aan in- en externe profilering van het 

opleiderschap en de opleidingsgroep.  
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Criteria plaatsvervangend opleider  

Definitie plaatsvervangend opleider: degene die als plaatsvervangend opleider door de RGS is erkend 

en die voor een bepaalde periode in de rechten en plichten van de opleider kan treden.  

Conform het CGS-Kaderbesluit heeft elke opleidingsgroep één of meerdere plaatsvervangende 

opleider(s).  

De plaatsvervangend opleider: 

1. voldoet aan de eisen voor (plaatsvervangend) opleider conform CSG-Kaderbesluit;  

2. volgt de KaderOpleiding Opleiden (KOO), of heeft deze succesvol afgerond;  

3. straalt enthousiasme voor opleiden uit, evenals voor het (gaan) werken in opleidingsgroepen. 

 

Criteria leden opleidingsgroep  

Definitie lid opleidingsgroep: Specialist Ouderengeneeskunde die met enige regelmaat een rol heeft in 

de opleiding van aios. Over die rol zijn afspraken gemaakt met betrekking tot inzet, begeleiding en 

scholing. De opleider stelt op grond van hun expertise en beschikbaarheid het opleidingsteam rondom 

een aios samen, rekening houdend met diens IOP. 

Leden van opleidingsgroepen: 

1. voldoen aan de eisen voor leden opleidingsgroep conform CGS-Kaderbesluit; 

2. zijn gemotiveerd om een bijdrage aan de opleiding van aios te leveren; 

3. zijn bereid daarin te leren, didactische scholingen te volgen, en zich toetsbaar op te stellen naar 

opleider, collega’s en opleidingsinstituut/SOON; 

4. hebben expertise die van meerwaarde is voor de opleiding van aios, bij voorkeur gekoppeld aan 

kaderopleidingen GRZ, Psychogeriatrie, Eerste lijn en/of Palliatieve zorg (afgerond, volgend of 

bereidheid die te volgen). 

 

Criteria opleidingsinstelling 

1. Voldoet aan de eisen voor opleidingsinstelling en opleidingsgroepen uit het CGS-Kaderbesluit; 

Specifiek Besluit Specialisme Ouderengeneeskunde; Kwaliteitskader Cluster 1; en de 

kwaliteitseisen van de opleiding. 

2. Heeft een stabiel artsenteam en stabiele organisatie met minimaal vier Specialisten 

Ouderengeneeskunde, waarvan bij voorkeur een vakinhoudelijke kaderarts, adequaat ondersteund 

met een goede infrastructuur voor opleiden (conform opleidingseisen). 

 


