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Aan  opleiders en opleidingsinstellingen met een  

erkenning voor bepaalde tijd 
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22/RB/  

  

Onderwerp   

Kwaliteitsbeleid erkenningen voor onbepaalde tijd  

  

  

L.S., 

 

Met ingang van 1 januari 2020 is het uitgangspunt van het Kaderbesluit CGS dat opleidingen ofwel worden 

erkend voor onbepaalde tijd, óf niet worden erkend. Tot 1 januari 2025 geldt een overgangsregeling, die 

voorziet in een mogelijkheid om onder voorwaarden nog éénmalig een erkenning te verlenen voor 

bepaalde tijd.  

 
Einde overgangsregeling 

Deze erkenning kan ten laatste tot 1 januari 2025 lopen. Vanaf heden tot aan 1 januari 2025, maar zeker in 

2024 wordt het steeds onwenselijker om te erkennen voor een bepaalde tijd, omdat de periode van 

hervisitatie tot het einde van de overgangsregeling in toenemende mate te kort zal zijn. 

 

Met ingang van 1 januari 2025 kan de RGS geen erkenning voor bepaalde tijd meer verlenen, zodat een 

opleiding en/of instelling ten minste moet voldoen aan de gestelde vereisten uit het Kaderbesluit CGS. In 

de uitvoering betreft dit met name het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscyclus van zowel de opleidingen als 

de instellingen.  

 

Kwaliteitsbeleid 

De ervaring van het laatste jaar leert dat bij ongeveer 25% van de opleidingen de kwaliteitscyclus als 

onvoldoende wordt bevonden. Een goed kwaliteitsbeleid in de instellingen en de opleidingen is echter de 

hoeksteen van het moderne toezicht, waaraan de COC’s door middel van bijvoorbeeld proefvisitaties en 

jaargesprekken een belangrijke bijdrage leveren.  

 

Met deze brief willen we voor eenieder benadrukken dat bij visitaties, vanaf heden, maar met name bij 

visitaties uitgevoerd na 1 januari 2025 aan alle vereisten van het Kaderbesluit CGS, in het bijzonder ten 

aanzien van het eigen kwaliteitsbeleid moet zijn voldaan. Is dit niet het geval, kan er geen erkenning 

worden verleend. 

 

 

 

 

 

 



 

2/2 

 

Contact met PVC 

Wilt u overleg over het kwaliteitsbeleid of de kwaliteitscyclus of hebt u vragen hierover, dan verzoeken wij u 

contact op te nemen met de PVC van de wetenschappelijke vereniging.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. R.J. Bennink, voorzitter 


