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Inleiding 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, hierna te noemen 
NVOG, hanteert een huishoudelijk reglement voor de vereniging als geheel. In aanvulling op het 
huishoudelijk reglement van de NVOG wordt het Reglement voor het Concilium Obstetricum et 
Gynaecologicum gehanteerd, hierna te noemen Concilium. 
 

Artikel 1  
Het Concilium fungeert als Koepel Opleiding waaronder de Plenaire Visitatie Commissie valt en 
andere opleidingscommissies.   

 
Artikel 2  
Het Concilium heeft tot taak: 
2.1. De wetenschappelijke, geneeskundige, algemeen vormende en maatschappelijke aspecten van 
de opleiding voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te bestuderen.  
2.2. De Vereniging van advies te dienen over al datgene wat betreft de ontwikkeling van het vak en 
direct of indirect de opleiding tot specialist.  
2.3. De Vereniging van advies te dienen over de samenstelling van de plenaire visitatiecommissie 
voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie, wier instelling en taak is geregeld in het ‘Reglement 
PVC en visitatiecommissie RGS voor de specialismen en profielen vallend onder de werking van het 
Kaderbesluit CGS.  
2.4. De Vereniging van advies te dienen over de aanwijzing van een vertegenwoordiger van het 
specialisme Obstetrie en Gynaecologie in de RGS. 
2.5. Het lid van het specialisme bij de RGS van advies te dienen betreffende alle zaken van erkenning 
en registratie van Medische Specialisten betreffende.  
Het lid van het specialisme bij de RGS heeft een vrij mandaat doch indien het Concilium of de 
Vereniging een andere mening heeft dan hij-/zijzelf, wordt hij/zij geacht dit in de RGS mede te delen.  
2.6. De Vereniging van advies te dienen over alle onderwerpen, welke het College Geneeskundige 
Specialismen (CGS)) of de RGS aan de Vereniging voorlegt of welke de Vereniging aan de CGS of de 
RGS voorlegt.  
2.7. Ten behoeve van zijn taak heeft het Concilium het recht commissies aan te stellen en de leden 
daarvan te benoemen. Bij voorkeur heeft er minimaal één Concilium lid zitting in een commissie. In 
deze commissies kunnen ook niet-leden van het Concilium zitting hebben.  

 
Artikel 3  
3.1 Het dagelijks bestuur (DB) van het Concilium functioneert als Koepel bestuur en is als volgt 
samengesteld: 

3.1.1 Voorzitter van het Concilium (Koepel Opleiding),  
3.1.2 Voorzitter van de PVC 
3.1.3 Vice voorzitter van de PVC 
3.1.4 Secretaris  
3.1.5 Het lid van het specialisme bij de RGS 
3.1.6 Eén vertegenwoordiger van het NVOG bestuur  
3.1.7 Eén vertegenwoordiger van het VAGO bestuur 

Het dagelijks bestuur houdt zich met de inhoudelijke en organisatorische zaken rondom 
Opleidingszaken en wordt ondersteund door het bureau NVOG. 
3.2 De benoemingsprocedure voor de DB-leden staat gelijk aan artikel 10 van het Huishoudeliik 
Reglement van de NVOG (vastgesteld op de ALV633 dd 20 mei 2021) en ziet er als volgt uit: 

3.2.1 De voorzitter van het Concilium/Koepel Opleiding wordt onder de leden geworven en als 
zodanig door het NVOG bestuur in functie benoemd. 
3.2.2 Het lid en plaatsvervangende lid van het specialisme bij de RGS worden benoemd door 
het Federatiebestuur (FB) van de KNMG, op voordracht van het NVOG bestuur. Het NVOG 
bestuur wordt in deze geadviseerd door het Concilium. De benoeming vindt plaats voor een 
periode van 41 jaar, ongeacht het aantal jaren dat hij/zij reeds lid was van het Concilium. Hij 

 
1 Conform de periode die de RGS hanteert. 
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/zij is éénmaal herbenoembaar. Het plaatsvervangende lid van het specialisme bij de RGS is 
bij voorkeur de secretaris van het DB.  
3.2.3 De AIOS leden worden voorgesteld door het VAGO-bestuur en op voordracht van het 
NVOG bestuur benoemd voor de tijd van 2 jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar.  
3.2.4. De Secretaris wordt, ingeval hij/zij niet reeds lid van het Concilium is, voorgesteld door 
het Concilium en op voordracht van het NVOG bestuur benoemd voor de tijd van 5 jaar en is 
éénmaal herkiesbaar.  
3.2.5 De overige koepelbestuurders worden bij voorkeur voorgedragen door en uit de leden 
van de tot de betreffende koepel behorende commissies en als zodanig door het bestuur 
benoemd. Waar nodig wordt onder de leden geworven. 
3.2.6 De namen van de koepelbestuurders worden vermeld op (het besloten deel van) de 
website van de vereniging. 
3.2.7 De leden van een koepelbestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste 
drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een lid 
van het koepelbestuur komt na het verstrijken van diens eerste herbenoemingstermijn pas 
opnieuw voor een benoeming als lid van eenzelfde koepel in aanmerking, na het verstrijken 
van een periode van één jaar. 
3.2.8 Bij uitzondering is een tweede herbenoeming mogelijk doch uitsluitend indien dit in het 
kader van continuïteit van de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht.  
3.2.9 Een tweede herbenoeming geschiedt door het bestuur en voor een termijn van ten 
hoogste twee jaar. 
3.2.10 Een lid van een koepelbestuur betracht openheid over al diens eventuele 
nevenfuncties, ongeacht of deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op diens 
functioneren als lid van het koepelbestuur. 
3.2.11 Het koepelbestuur komt ten minste vier keer per jaar bijeen.  
3.2.12 Iedere Koepel brengt ten minste eenmaal per jaar (schriftelijk) verslag uit aan het 
bestuur in het kader van de jaarlijkse Kaderdag koepels en pijlers. Het bestuur kan hier een 
format of richtlijn voor aandragen.  
3.2.13 Binnen het bestuur zal per koepel een bestuurder als aanspreekpunt voor de 
betreffende koepel worden aangewezen. In plaats van een bestuurder kan ook de directeur 
als aanspreekpunt worden aangewezen. 

  

Artikel 4  
4.1. Het Concilium is als volgt samengesteld:  

4.1.1. De algemene universitaire opleider, van ieder OOR (7).  
4.1.2. Een opleider uit een niet-universitaire opleidingskliniek die met een universitaire 
opleidingskliniek een formeel samenwerkingsverband heeft en wel tot het totaal aantal van 
één gynaecoloog per samenwerkingsverband ofwel OOR (7).  
4.1.3. Het lid van het specialisme bij de RGS.  
4.1.4. Eén vertegenwoordiger van het NVOG bestuur  
4.1.5. Eén vertegenwoordiger per commissie van het Concilium (Koepel Opleiding) van de 
NVOG. Deze functies kunnen / mogen worden waargenomen door één van de onder 4.1.1. 
t/m 4.1.3. genoemde leden.  
4.1.6. Vier vertegenwoordigers van de AIOS.  
4.1.7. Een secretaris, zo nodig een niet onder het voorgaande inbegrepen lid, die de functie 
van secretaris kan vervullen. 

4.2. De benoemingsprocedure voor de Concilium-leden is als volgt:  
4.2.1. De universitaire opleiders worden automatisch lid van het Concilium vanwege hun 
unieke functie.   
4.2.2. De gynaecologen uit de niet-universitaire opleidingsklinieken worden voorgesteld door 
de OOR-commissie van de verschillende OOR’s en voorgedragen aan het NVOG bestuur ter 
benoeming voor de tijd van 5 jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar. Bij uitzonderlijke situaties kan 
een verzoek voorgelegd worden voor verlenging bij het bestuur van de NVOG.  
4.2.3 voor de benoemingsprocedure van de overige leden genoemd onder lid 4.1 wordt 
verwezen naar lid 3.2. 

4.3. De leden hebben allen zitting à titre personnel en handelen in het Concilium zonder last of 
ruggespraak, maar zijn wel gehouden de mening van de groep die zij vertegenwoordigen in 
voorkomende gevallen kenbaar te maken.  
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Artikel 5  
Vergaderen en besluiten:  
5.1. Het Concilium vergadert tenminste viermaal per jaar en wanneer de (vice) Voorzitter of de 
Secretaris of tenminste 5 leden dit noodzakelijk achten.  
5.2. Het lid of plaatsvervangende lid bij de RGS brengt elke vergadering aan het Concilium en 
tenminste éénmaal per jaar aan het NVOG bestuur verslag uit over de gang van zaken in de RGS, 
voor zover dit voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie van belang is.  
5.3. De Secretaris van het Concilium brengt jaarlijks een verslag van de activiteiten van het Concilium 
over het voorafgaande jaar uit aan de RGS en het NVOG bestuur.  
5.4. Alleen voorstellen, die geagendeerd zijn, kunnen alleen dan tot besluit worden, indien minimaal 5 
van de leden aanwezig zijn.  
5.5.  Besluiten worden genomen met meerderheid (helft plus 1) van stemmen van de aanwezigen op 
de vergadering.  
5.6.  Bij staken van de stemmen beslist de (vice) Voorzitter.  
5.7   Besluiten worden opgenomen in een besluitenlijst als bijlage van de notulen van de 
Conciliumvergadering.  
5.8  Basiseisen die aan de opleidingen worden gesteld zijn vastgelegd in het nieuwe Kaderbesluit 
CGS 1-1-2020 en worden… toegepast bij de beoordeling van verzoeken tot erkenning van een 
gynaecoloog als (plaatsvervangend) opleider en tot erkenning van een inrichting tot een 
opleidingsinrichting obstetrie en gynaecologie.  

 
Artikel 6  
De notulen van de Concilium-vergaderingen worden aan de leden van het Concilium, en Opleiders 
toegezonden.  

 
Artikel 7  
Het reglement van het Concilium en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de goedkeuring 
van het NVOG bestuur.   

 
Artikel 8  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het NVOG bestuur na ingewonnen advies 
van het Concilium.  
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