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1. Begrippen 

1.1. Verenigingen: alle wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van erkende 

geneeskundige specialismen en KNMG-erkende geneeskundige profielen. 

1.2. Herregistratie: herregistratie tot geneeskundig specialist of KNMG-erkend 

profielarts. 

1.3. Accreditatie Overleg (AO): structureel overleg tussen de verenigingen over de 

accreditatie van deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie. 

1.4. Commissie van Uitvoering (CvU): dagelijks bestuur van het AO met beperkte 

bevoegdheden. 

1.5. Deskundigheidsbevordering: bij- en nascholing. 

1.6. College Geneeskundige Specialismen (CGS): KNMG-orgaan dat (onder meer) 

verantwoordelijk is voor de regelgeving van de herregistratie.  

1.7. Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS): KNMG-orgaan dat (onder 

meer) verantwoordelijk is voor de uitvoering en uitvoeringsregels van de 

herregistratie. 

1.8. Federatie van Medisch Specialisten (FMS): federatie van de wetenschappelijke 

verenigingen van medisch specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in 

Dienstverband (LAD). 

1.9. KNMG: federatie van medische beroepsverenigingen.  

1.10. KNMG-federatieleden (federatiepartners): beroepsverenigingen die zijn 

aangesloten bij de KNMG. 

1.11. AO-Grondregels: reglement waarin de verantwoordelijkheden van de 

verenigingen m.b.t. de accreditatie van deskundigheidsbevordering worden 

beschreven. 

1.12. AO-Reglement: reglement waarin het functioneren van het AO wordt beschreven. 

1.13. CvU-Reglement: reglement waarin het functioneren van de CvU wordt 

beschreven.  

 

2. Verhouding tot andere regelgeving 

2.1. Bij strijdigheid van de regelgeving van CGS of RGS met de AO-Grondregels, 

prevaleert de regelgeving van CGS of RGS.  

2.2. Bij strijdigheid tussen de AO-Grondregels en het AO-Reglement, prevaleren de AO-

Grondregels. 

2.3. Bij strijdigheid tussen het AO-Reglement en het CvU-Reglement, prevaleert het AO-

Reglement. 

 

3. Accreditatie Overleg 

3.1. Het AO is een structureel overleg tussen alle verenigingen over de accreditatie van 

deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie. 
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4. Doelstellingen 

De doelstellingen van het AO zijn: 

4.1. bevordering en borging van de kwaliteit van de accreditatie van 

deskundigheidsbevordering;  

4.2. bevordering van de doelmatigheid van de accreditatie van 

deskundigheidsbevordering;  

4.3. bevordering van de rechtsgelijkheid tussen verschillende specialismen en profielen 

wat betreft het toekennen van accreditatie-uren voor deelname door artsen aan 

deskundigheidbevordering in het kader van de herregistratie. 

4.4. toegankelijkheid van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor artsen van 

alle specialismen en profielen op alle CanMEDS-competenties. 

 

5. Deelnemers 

5.1. Aan het AO wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van alle verenigingen 

(iedere vereniging wijst zelf haar eigen vertegenwoordigers in het AO aan). 

5.2. Vertegenwoordigers van CGS, RGS en FMS nemen deel aan het AO als toehoorder 

en adviseur en zonder stemrecht.  

5.3. Alle verenigingen, CGS, RGS en FMS vaardigen minimaal een en maximaal twee 

vertegenwoordigers af naar bijeenkomsten van het AO. 

 

6. Voorzitter 

6.1. Het AO kent een onafhankelijk voorzitter. Dit betekent dat de voorzitter geen 

bestuursfunctie heeft en geen werknemer is bij een van de volgende partijen: de 

verenigingen, CGS, RGS, KNMG-federatieleden, of KNMG. De voorzitter van het AO 

kan niet tegelijkertijd voorzitter zijn van de CvU van het AO. 

6.2. De voorzitter van het AO staat boven de partijen en vertegenwoordigt in het AO niet 

een van de in 6.1. genoemde partijen.  

 

7. Secretariaat 

7.1. Het secretariaat van het AO wordt gevoerd door de KNMG. 

7.2. De KNMG levert een secretaris. 

7.3. Het secretariaat van het AO is verantwoordelijk voor de voorbereiding en 

verslaglegging van de bijeenkomsten van het AO. 

 

8. Faciliteiten en financiering 

8.1. De KNMG faciliteert bijeenkomsten van het AO door het beschikbaar stellen van 

vergaderruimte.  

8.2. De KNMG financiert de werkzaamheden van de secretaris van het AO.  

8.3. Vacatiegeld, reiskosten en overige onkosten van de voorzitter van en deelnemers 

aan het AO kunnen niet bij de KNMG in rekening worden gebracht.  

 

9. Werkwijze 

9.1. Het AO beschrijft de eigen werkwijze in een reglement en stelt dit reglement vast ter 

vergadering. 

9.2. Het AO komt naar behoefte van de verenigingen bijeen, doch minimaal eenmaal per 

jaar. 

9.3. Het AO kent een CvU die fungeert als dagelijks bestuur. 
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9.4. De CvU mag alleen besluiten nemen binnen de beleidskaders van het AO. 

9.5. Het AO kan de CvU opdracht geven om bepaalde beleidsvoorstellen te ontwikkelen. 

9.6. De CvU kan ter ondersteuning van haar werkzaamheden een of meer werkgroepen 

instellen. 

9.7. Eventuele werkgroepen worden ingesteld en aangestuurd door de CvU en niet door 

het AO.  

9.8. De CvU beschrijft de eigen werkwijze in een reglement en legt dit ter accordering 

voor aan het AO. 

 

10. Besluitvorming 

10.1. De besluitvorming in het AO vindt plaats op basis van consensus (grote 

meerderheid van stemmen). 

10.2. Alle verenigingen conformeren zich aan de besluiten van het AO, tenzij zij tegen 

een besluit ernstig bezwaar hebben. 

 

11. Positionering 

11.1. Het AO functioneert onafhankelijk van het Federatiebestuur van de KNMG. 

11.2. Het secretariaat van het AO fungeert als centraal aanspreekpunt voor nationale en 

internationale accreditatieorganen en aanbieders van nascholing. 

 

 

Toelichting op het AO-reglement 

 

Toelichting op artikel 1.4 

Het AO (= algemeen bestuur) heeft bij de instelling van een dagelijks bestuur bewust 

gekozen voor de term ‘Commissie van Uitvoering (CvU)’. De reden was dat de 
wetenschappelijke verenigingen niet wilden dat het dagelijks bestuur van het AO op eigen 

gezag nieuw accreditatiebeleid zou vaststellen en hierover pas achteraf verantwoording zou 

afleggen aan het algemeen bestuur (= AO). Een CvU mag alleen beleidsbeslissingen nemen 

binnen vooraf door het algemeen bestuur (= AO) vastgestelde beleidskaders. Nieuw beleid 

dat de CvU ontwikkelt, wordt ter vaststelling aan het AO voorgelegd.  

 

 


