REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Preambule
Het reglement erkenning opleiders in het aandachtsgebied regelt de erkenning door de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) van opleiders en leden van de opleidingsgroep die verantwoordelijk
zijn voor de opleiding van artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) in het aandachtsgebied kinderen jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie. Na het afronden van de opleiding in
het aandachtsgebied ontvangt de aios, naast de registratie tot psychiater bij de MSRC, ook de interne
aantekening van de NVvP voor het betreffende aandachtsgebied (conform het ‘reglement interne
aantekening’ van de NVvP). Dit reglement valt hiërarchisch gezien onder het Kaderbesluit.
Dit reglement erkenning opleiders aandachtsgebied is vastgesteld door de ledenraad van de vereniging
in zijn vergadering van 7 december 2011, na positieve advisering door het Concilium Psychiatricum op
19 oktober 2011, de opleidingsvisitatiecommissie psychiatrie van het MSRC op 25 november 2011, het
Forum Educatorium op 25 november 2011, de commissie interne aantekening van de NVvP op 7
decemer 2011 en goedkeuring door het verenigingsbestuur op 7 december 2011. Eisen en
verplichtingen inzake de interne aantekening zijn met terugwerkende kracht verbindend vanaf 1 januari
2011.
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Algemeen
Door het CCMS is op 14 december 2009 het opleidingsplan Herziening Opleiding en Onderwijs
Psychiatrie (HOOP) en het Besluit Psychiatrie vastgesteld. De herziene medische vervolgopleiding tot
psychiater voorziet in drie aandachtgebieden, te weten kinder- en jeugdpsychiatrie,
volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.
Deze aandachtsgebieden omvatten twee jaar van de in totaal vierenhalfjarige opleiding. De
vierenhalf jarige opleiding leidt tot het verkrijgen van de registratie tot medisch specialist /
psychiater bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). Het volgen van het curriculum
van één van de drie aandachtsgebieden leidt, wanneer geregistreerd als psychiater, tot het
verkrijgen van een interne aantekening van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dit
curriculum moet dan wel gevolgd zijn bij een door de NVvP erkende opleider in het aandachtsgebied.
Definities
a. Aandachtsgebied: een door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie onderscheiden
aandachtsgebied van het medisch specialisme psychiatrie, waarvoor een expliciet omschreven
curriculum binnen of na de opleiding tot psychiater een voorwaarde is. Er bestaan drie
aandachtsgebieden: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.
b. Aios: Arts In Opleiding tot Medisch Specialist.
c. Besluit Psychiatrie: het vigerende Besluit inzake de medische vervolgopleiding tot psychiater dat
in samenhang met het Kaderbesluit Medisch Specialisten is vastgesteld door het Centraal
College Medisch Specialisten.
d. Commissie Interne Aantekening: commissie ingesteld voor het adviseren van het
verenigingsbestuur over het reglement erkenning opleiders aandachtsgebied en het uitvoeren
van de beschreven taken.
e. Landelijk opleidingsplan: het opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
f. Lokaal opleidingsplan: de uitwerking door de (beoogd) opleider van het opleidingsplan voor het
onderdeel van de opleiding waarvoor erkenning wordt gevraagd, waarin naast de structuur van
de opleiding ook de koppeling tussen leerdoel, leermiddel, tijdsduur, toets en
bekwaamheidsniveaus op lokaal (instellings-) niveau wordt beschreven.
g. MSRC: de Medisch Specialisten Registratie Commissie (onderdeel van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst).
h. Opleider: een door de MSRC voor de opleiding erkende medisch specialist onder wiens
verantwoordelijkheid de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding tot medisch
specialist plaatsvindt.
i. Opleider in het aandachtsgebied: de door de MSRC en NVvP erkende opleider van een erkende
opleidingsinstelling die een opleiding in een aandachtsgebied verzorgt, of het door de NVvP
erkende lid van de door de MSRC erkende opleidingsgroep dat verantwoordelijk is voor de
opleiding in het aandachtsgebied.
j. Plaatsvervangend opleider: de opleider die als zodanig op voordracht van de opleider en de
opleidingsinrichting door de MSRC is erkend en die voor een bepaalde periode in de rechten en
plichten van de opleider kan treden.
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k.

l.

Plaatsvervangend opleider in het aandachtsgebied: de opleider die als zodanig op voordracht
van de opleider in het aandachtsgebied door de NVvP is erkend en die voor een bepaalde
periode in de rechten en plichten van de opleider in het aandachtsgebied kan treden;
Psychiater: een door de MSRC geregistreerde psychiater.

ARTIKEL 1A
Erkenning tot opleider in het aandachtsgebied
1. Indien een (plaatsvervangend) opleider of een lid van een opleidingsgroep een opleiding in een
aandachtsgebied wil aanbieden, waarvoor de aios naast de registratie tot psychiater bij de
MSRC ook de interne aantekening van de NVvP voor het betreffende aandachtsgebied ontvangt,
dient de opleider in dat aandachtsgebied erkend te zijn door de NVvP.
2. De psychiater, die als opleider of plaatsvervangend opleider is erkend door de MSRC, conform
het Kaderbesluit CCMS (dd. 11 mei 2009) en het Besluit Psychiatrie (dd. 14 december 2009) en
een door de MSRC goedgekeurd lokaal opleidingsplan heeft voor het aandachtsgebied waarvoor
de erkenning wordt aangevraagd, ontvangt van de NVvP de erkenning tot opleider in het
aandachtsgebied, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden zoals gesteld in lid 4 en 6
van dit artikel.
3. Het lid van de opleidingsgroep dat verantwoordelijk is voor de opleiding in het aandachtsgebied,
niet zijnde de opleider of plaatsvervangend opleider, kan als opleider in het aandachtgebied
worden erkend door de NVvP. Voorwaarde is dat deze psychiater lid is van een opleidingsgroep
van een door de MSRC erkende opleidingsinrichting. Om voor erkenning door de NVvP in
aanmerking te komen, worden op dit lid van de opleidingsgroep de bepalingen van Hoofdstuk C
‘De erkenning’, titel I ‘De opleider, de plaatsvervangend opleider en de opleidingsgroep’ uit het
vigerende kaderbesluit CCMS (bijlage 2 bij dit reglement) van toepassing verklaard. Er dient
tevens een door de MSRC goedgekeurd lokaal opleidingsplan te zijn in het betreffende
aandachtsgebied.
4. De (plaatsvervangend) opleider, of het lid van de opleidingsgroep dat verantwoordelijk is voor
de opleiding in het aandachtsgebied kan slechts voor één aandachtsgebied een erkenning
aanvragen en ontvangen.
5. Een opleidingsinstelling kan voor één aandachtsgebied meerdere opleiders in dit
aandachtsgebied aanstellen.
6. De erkenning wordt toegekend aan degenen die als psychiater in het specialistenregister van de
MSRC zijn ingeschreven en een interne aantekening van de NVvP hebben voor het
aandachtsgebied waarvoor via dit reglement erkenning wordt aangevraagd.
7. De erkenning wordt verleend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, daartoe
geadviseerd door de hiervoor ingestelde Commissie Interne Aantekening.
8. Aan de erkenningsaanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten worden vastgesteld door het
bestuur van de NVvP en gepubliceerd op de website van de NVvP.
ARTIKEL 1B
Erkenning tot plaatsvervangend opleider in het aandachtsgebied
1. Een opleidingsinstelling kan besluiten om te voorzien in een plaatsvervangend opleider in het
aandachtsgebied.
2. Om voor erkenning als plaatsvervangend opleider in het aandachtsgebied in aanmerking te
komen, voldoet de psychiater aan dezelfde eisen voor erkenning als opleider of het lid van de
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3.
4.

opleidingsgroep verantwoordelijk voor de opleiding in het aandachtsgebied, zoals beschreven in
artikel 1A, en is hij werkzaam in dezelfde opleidingsinrichting als de opleider dan wel lid van de
opleidingsgroep verantwoordelijk voor de opleiding.
Bij afwezigheid van de opleider in het aandachtsgebied treedt de plaatsvervangend opleider in
het aandachtsgebied in de rechten en plichten van de opleider in het aandachtsgebied.
Om voor erkenning tot plaatsvervangend opleider in het aandachtsgebied in aanmerking te
komen, wordt voldaan aan het gestelde in artikel 1A en wordt voldaan aan de procedure zoals
gesteld in artikel 2.

ARTIKEL 2
Procedure voor het verkrijgen van de erkenning tot opleider in het aandachtsgebied
1. De (plaatsvervangend) opleider, of het lid van de opleidingsgroep dat verantwoordelijk is voor
de opleiding in het aandachtsgebied, stuurt een aanvraagformulier voor het verkrijgen van de
erkenning tot opleider in het aandachtsgebied naar de Commissie Interne Aantekening. Uit de
aanvraag blijkt dat de aanvrager een door de visitatiecommissie goedgekeurd opleidingsplan in
het aandachtsgebied heeft dan wel de visitatie daarvan heeft aangevraagd bij de MSRC. In de
aanvraag geeft hij aan voor welke aandachtsgebieden erkenning wordt aangevraagd, wie deze
opleiding verzorgt en eventueel wie diens plaatsvervanger is. Indien de aanvraag wordt
ingediend door een lid van de opleidingsgroep, is de aanvraag ondertekend door zowel
aanvrager als de door de MSRC erkende opleider.
2. De NVvP verzoekt naar aanleiding van deze aanvraag de plenaire visitatiecommissie psychiatrie
om met ter zake deskundige leden de opleider of lid van de opleidingsgroep in het
aandachtsgebied te beoordelen. Deze commissie toetst ten behoeve van de erkenning van de
opleiding in het aandachtsgebied tijdens een visitatie of de opleider en/of het lid van de
opleidingsgroep verantwoordelijk voor de opleiding in het aandachtsgebied voldoet aan artikel
C.1. Kaderbesluit en of een lokaal opleidingsplan voor het aandachtsgebied aanwezig is. Bij
voorkeur vinden deze visitaties gelijktijdig plaats met de reguliere visitaties van de opleiding in
het kader van de erkenning door de MSRC van de opleiding. Voor het beoordelen van de
erkenning voor het aandachtsgebied wordt ook gebruik gemaakt van het gestelde in dit
reglement.
3. De plenaire visitatiecommissie psychiatrie brengt aan de Commissie Interne Aantekening verslag
uit van haar bevindingen.
4. In het geval dat de (plaatsvervangend) opleider ook de opleiding in een aandachtsgebied
verzorgt, neemt de Commissie Interne Aantekening het besluit van de MSRC over.
5. In het geval dat de opleiding in een aandachtsgebied onder de verantwoordelijkheid van een lid
van de opleidingsgroep valt, neemt de Commissie Interne Aantekening op basis van het
visitatierapport een besluit over de aanvraag.
6. De Commissie Interne Aantekening laat binnen 6 weken na ontvangst van het definitieve besluit
van de MSRC over de visitatie, dan wel na ontvangst van het verslag van de plenaire
visitatiecommissie (in het geval de aanvraag is gedaan door een lid van de opleidingsgroep) haar
beslissing inzake het verlenen van de erkenning opleider in het aandachtsgebied aan de
aanvrager weten.
7. De erkenning wordt verleend voor de periode tot het moment waarop de MSRC-erkenning van
de opleidingsinstelling verloopt.
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8.

Indien een erkenning voor het eerst wordt verleend bepaalt de Commissie de ingangsdatum van
de erkenning. Indien een erkenning opnieuw wordt verleend geldt deze vanaf de einddatum van
de vorige erkenning.
9. De erkenning wordt gepubliceerd op de website van de NVvP.
10. De NVvP attendeert de opleider in het aandachtsgebied acht maanden voor de einddatum van
de lopende erkenning op het aflopen van de erkenningstermijn en verzoekt de opleider in het
aandachtsgebied uiterlijk zes maanden voor de einddatum van de lopende erkenning een
erkenningsaanvraag in te dienen.
ARTIKEL 3
De Commissie Interne Aantekening
1. De Commissie wordt ingesteld door het verenigingsbestuur en kent een drieledige taak:
1. De Commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het Concilium over het reglement
‘Erkenning opleider in het aandachtsgebied’ en het reglement Interne Aantekening (en
bijbehorende documenten)
2. De Commissie voert de taken zoals beschreven in deze reglementen (artikel 1, 2 en 3)
onafhankelijk van het Concilium en Verenigingsbestuur uit.
3. De Commissie schrijft relevante procedures.
2. De Commissie bestaat uit in ieder geval drie leden, te weten een psychiater met de interne
aantekening Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een psychiater met de interne aantekening
Volwassenenpsychiatrie en een psychiater met de interne aantekening Ouderenpsychiatrie. De
leden worden benoemd door het verenigingsbestuur voor een periode van drie jaar met de
mogelijkheid eenmaal te worden herbenoemd.
3. Het verenigingsbestuur benoemt uit de Commissie een voorzitter.
4. Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het verenigingsbureau.
ARTIKEL 4
Overgangsbepalingen
1. Aan de opleider die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement een erkenning van de
NVvP voor het aantekeningsjaar kinder- en jeugdpsychiatrie heeft, verleent de NVvP een
erkenning tot opleider in het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie tot aan de volgende
visitatie van deze opleider door de MSRC.
2. Aan de opleider die een erkenning wil verkrijgen in het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie, en die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement een erkenning van de
MSRC heeft voor de volledige opleidingsduur van 4,5 jaar, verleent de NVvP een erkenning tot
opleider in het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie tot aan de volgende visitatie van deze
opleider door de MSRC.
3. Aan de door de MSRC erkende opleider die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement
een door de visitatiecommissie goedgekeurd lokaal opleidingsplan voor het aandachtsgebied
kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie heeft, of door de
MSRC erkende opleidingsonderdelen in het aandachtsgebied, verleent de NVvP een erkenning
tot opleider in het desbetreffende aandachtsgebied tot aan de volgende visitatie van deze
opleider door de MSRC.
4. Indien de opleider van bovengenoemde overgangsbepaling gebruik maakt, stuurt hij pro forma
een aanvraagformulier in, zoals beschreven in artikel 2 lid 1. Daarbij moet de aanvrager voldoen
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aan de eisen zoals gesteld in artikel 1A lid 4 en 6. Er vindt geen visitatie plaats. De Commissie
Interne Aantekening handelt de aanvraag schriftelijk af.
ARTIKEL 5
Bezwaar en beroep
1. Binnen vier weken na verzending van het besluit van de Commissie Interne Aantekening op de
aanvraag voor erkenning van de opleider in het aandachtsgebied staat voor betreffende
opleider/lid van de opleidingsgroep die verantwoordelijk is voor de opleiding in het
aandachtsgebied de mogelijkheid open een gemotiveerd bezwaar bij de Commissie Interne
Aantekening in te dienen. Het bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend met een verzoek
om toelichting en/of een gesprek met de klager. De Commissie Interne Aantekening beoordeelt
of het bezwaar gegrond is. Indien het bezwaar gegrond is besluit de Commissie Interne
Aantekening tot aanpassing van haar besluit over de erkenning.
2. Tegen het besluit dat op het bezwaar is gegeven kan door de opleider/lid van de opleidingsgroep
die verantwoordelijk is voor de opleiding in het aandachtsgebied beroep worden aangetekend bij
het verenigingsbestuur dan wel een speciaal daartoe door het bestuur aangestelde commissie.
Dit beroep dient schriftelijk gemotiveerd te worden.
ARTIKEL 6
Tussentijdse wijziging van de erkenning
1. Er is sprake van een tussentijdse wijziging van de erkenning van de opleider in het
aandachtsgebied als gedurende een reeds verleende erkenning een andere medisch specialist als
nieuwe opleider in het aandachtsgebied wordt voorgedragen.
2. In het geval van een tussentijdse wijziging, wordt bij de Commissie Interne Aantekening een
verzoek tot tussentijdse wijziging van de erkenning opleider in het aandachtsgebied ingediend.
Voldaan moet worden aan het gestelde in artikel 1 van dit reglement.
3. Blijkt uit het verzoek, dat wordt voldaan aan de eisen voor erkenning, dan kan in afwijking van
artikel 2, zesde lid, de Commissie Interne Aantekening bepalen dat geen visitatie plaatsvindt.
4. In het geval van toekenning van de erkenning opleider in het aandachtsgebied bij een
tussentijdse wijziging, is de duur van deze erkenning gelijk aan de resterende duur van de
erkenning van de vertrekkende opleider in het aandachtsgebied.
ARTIKEL 7
Schorsing of intrekking van de erkenning
1. Indien de MSRC de erkenning van een opleider of opleidingsinrichting schorst of intrekt, treft de
Commissie Interne Aantekening dezelfde maatregel ten aanzien van de opleiding(en) in het (de)
aandachtsgebied(en).
2. In die situaties waarin er wel een MSRC erkenning van een opleider en opleidingsinrichting is, kan
de Commissie Interne Aantekening toch besluiten de erkenning van de opleider in het
aandachtsgebied te schorsen, in te trekken of om te zetten voor een kortere periode of aan
voorwaarden te stellen. In dat geval is de door de MSRC erkende opleider verantwoordelijk voor
het vinden van een andere opleider in het aandachtsgebied voor de aios.
3. Bij schorsing of intrekking van de erkenning wordt door de Commissie Interne Aantekening de
besluitvorming en procedure zoals beschreven in artikel C23 ‘Schorsing of intrekken erkenning’
van het Kaderbesluit CCMS gehanteerd.
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ARTIKEL 8
Einde van rechtswege
De regeling van beëindiging van de erkenning van de opleider in het aandachtsgebied van
rechtswege is conform artikel C24 ‘Einde van rechtswege’ van het vigerende Kaderbesluit CCMS.
ARTIKEL 9
Uitzonderingen
Het verenigingsbestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
ARTIKEL 10
Slotbepaling
Op de datum van inwerkingtreding van dit reglement komt het reglement ‘Opleidingseisen voor het
verkrijgen van de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie’ te vervallen.
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Bijlage 1: stroomschema erkenning
1. Wil de MSRC-erkende (plaatsvervangend) opleider voorzien in de wens
van de AIOS om een interne aantekening in een aandachtsgebied te
krijgen?

JA: dan moet (plv.) opleider of lid
opleidingsgroep ook voldoen aan
reglement NVvP

NEE: dan verder geen bemoeienis van de
NVvP

2. (Plv.) opleider/lid opleidingsgroep verantwoordelijk voor opleiding in het
aandachtsgebied stuurt aanvraagformulier naar NVvP/Commissie Interne aantekening.

De NvvP verzoekt de visitatiecommissie om een visitatiecommissie ad hoc samen te
stellen uit deskundige leden die de opleider/lid van de opleidingsgroep verantwoordelijk
voor de opleiding in het aandachtsgebied kunnen beoordelen.

3. Verzorgt de door de MSRC erkende (plv.) opleider de opleiding in het
aandachtsgebied?

JA: op de (plv.) opleider zijn
de eisen conform Besluit
Psychiatrie en Kaderbesluit
CCMS (artikel C.1. Eisen
Opleider) van toepassing.

NEE: ander lid opleidingsgroep verantwoordelijk
voor opleiding in het aandachtsgebied (verder: lid
opleidingsgroep)
Artikel C.1. 'Eisen opleider' Kaderbesluit CCMS
(eisen opleider) wordt via reglement 'erkenning
opleider in het aandachtsgebied' van toepassing
verklaard op het lid opleidingsgroep

De in het aandachtsgebied deskundige leden uit de visitatiecommissie toetsen of de
(plv.) opleider en/of het lid opleidingsgroep voldoen aan artikel C.1. Kaderbesluit en of
een lokaal opleidingsplan voor het aandachtsgebied aanwezig is (cf C.1.)

3. Voldoet (plv.)
opleider aan eisen
artikel C.1.

JA: erkenning (plv).
opleider door MSRC

3. Voldoet het lid opleidingsgroep aan
artikel C.1. Kaderbesluit?

NEE: geen erkenning
MSRC en NVvP

JA: erkenning (plv.) opleider
en/of lid opleidingsgroep tot
opleider aandachtsgebied door
NVvP

Commissie Interne Aantekening neemt de
erkenning van de MSRC over.

Stroomschema overgangsbepalingen reglement erkenning opleider in het aandachtsgebied
1. Is de aanvrager werkzaam bij een door de MSRC erkende opleidingsinstelling?
NEE: reglement niet van
toepassing

JA: reglement erkenning opleider in het
aandachtsgebied van toepassing

2. Is de aanvrager van de erkenning een door de MSRC erkende (plaatsvervangend)
opleider of een lid van een opleidingsgroep van een door de MSRC erkende
opleidingsinstelling?
Opleider: dan toepassing
overgangsbepalingen van reglement

Lid opleidingsgroep: geen aanspraak
mogelijk op overgangsbepalingen.
Aanvraag erkenning conform
reglement artikel 2

3. In welk aandachtsgebied wordt erkenning aangevraagd?
Kinder- en jeugdpsychiatrie

Volwassenenpsychiatrie

4. Heeft de opleider een
erkenning van de NVvP
voor het aantekeningsjaar
kinder- en
jeugdpsychiatrie?

4. Heeft de opleider
een erkenning van de
MSRC voor de
volledige
opleidingsduur van
4,5 jaar ?

JA

NEE

JA

Ouderenpsychiatrie
4. Is er een door de
visitatiecommissie
goedgekeurd lokaal
opleidingsplan of zijn er door
de MSRC goedkeurde stages
voor het aandachtsgebied?

NEE: geen erkenning mogelijk via
overgangsbepaling
Aanvraag erkenning conform procedure
reglement art. 2.

JA: NVvP erkent opleider in het aandachtsgebied tot volgende visitatie opleider

JA

Bijlage 3: artikel C1 uit het Kaderbesluit CCMS dat vigeert per 1 januari 2013.
Hoofdstuk C De erkenning
Titel I De opleider, de plaatsvervangend opleider en de opleidingsgroep
Paragraaf I-A Eisen
C.1. Eisen opleider
1. Om voor erkenning als opleider in aanmerking te komen, voldoet de medisch specialist aan de
volgende eisen:
a. hij is ten minste vijf jaar voor het medische specialisme waarvoor hij als opleider erkend wil
worden in het desbetreffende register van medisch specialisten ingeschreven;
b. hij is werkzaam als medisch specialist;
c. (Vervallen)
d. hij is lid van de betreffende wetenschappelijke specialistenvereniging;
e. hij maakt deel uit van en geeft leiding aan een opleidingsgroep als bedoeld in artikel C.3. en
legt de specifieke taken en verplichtingen van leden van de opleidingsgroep schriftelijk vast;
f. hij is in een voor het betreffende medisch specialisme erkende opleidingsinrichting op een
zodanige wijze werkzaam, dat hij de eindverantwoordelijkheid als opleider daadwerkelijk en
naar behoren kan dragen;
g. hij is bereid aios op te leiden, ook indien het een aios betreft die op aanwijzing van de MSRC
een nieuwe opleidingsplaats zoekt indien de aios door de Commissie voor Geschillen in het
gelijk is gesteld of in de gevallen als bedoeld in artikel C.24.;
h. hij heeft een lokaal plan opgesteld dat de koppeling beschrijft tussen leerdoel, leermiddel,
toets en bekwaamheidsniveau van het onderdeel van de opleiding dat hij wil verzorgen.
2. (Vervallen)
3. De MSRC kan een medisch specialist die niet of niet volledig voldoet aan de eisen voor erkenning
als opleider erkennen op grond van diens bijzondere kwaliteiten.
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Bijlage 4 Formulier aanvraag erkenning opleider in het aandachtsgebied
Middels dit formulier kunt u bij de NVvP erkenning aanvragen voor het opleiderschap in een
aandachtsgebied conform het reglement ‘erkenning opleider in het aandachtsgebied’.
Als is gekozen om ook erkenning aan te vragen voor een plaatsvervangend opleider in het
aandachtsgebied, dan worden de gegevens van deze persoon ook ingevuld.
A. Informatie over de aanvrager
1. A. Wat is uw naam? ………………………………………………………………….
B. Indien ook erkenning voor een plaatsvervangend opleider wordt aangevraagd: wat is

de naam van de beoogd plaatsvervangend opleider?
………………………………………………………………………………………..
2. Bij welke instelling werkt u? …………………………………………………………
3.

A. Wat is uw huidige functie?
 Ik ben MSRC-erkend (plaatsvervangend) opleider
 Ik ben lid van een door de MSRC erkende opleidingsgroep
B. Indien ook erkenning voor een plaatsvervangend opleider wordt aangevraagd: wat is
zijn/haar functie?
 MSRC-erkend (plaatsvervangend) opleider
 Lid van een door de MSRC erkende opleidingsgroep

4.

Voor welk aandachtsgebied vraagt u erkenning aan?
 Kinder- en jeugdpsychiatrie
 Volwassenenpsychiatrie
 Ouderenpsychiatrie
NB: u kunt maar voor één aandachtsgebied erkenning aanvragen. Voor het aandachtsgebied
waarvoor u erkenning aanvraagt, dient u ook in het bezit te zijn van de interne aantekening van
de NVvP.

B. Informatie over het onderwijs zoals wordt verzorgd door de aanvrager

5.

Wat is de duur van het aanbod van de opleiding in het aandachtsgebied?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6.

Betreft het poliklinische en/of klinische stages?
 Poliklinische stages, met als totale duur: ……………………………. maanden
 Klinische stages, met als totale duur: ..………………………………. maanden
 Poliklinische en klinische stages met als totale duur: ………………... maanden

Versie 6 februari 2013

C. Informatie over de te volgen aanvraagprocedure

7.

Wanneer is uw opleidingsgroep voor het laatst gevisiteerd door de MSRC?
………………………………………………………………………………………………

8.

Is uw opleidingsgroep daarbij getoetst op het opleidingsprogramma HOOP?
 Getoetst volgens HOOP
 Getoetst volgens het opleidingsplan dat aan HOOP vooraf ging

9.

Op welke datum expireert uw erkenning van de MSRC als (plaatsvangend) opleider?
………………………………………………………………………………………………

10. Vraagt u erkenning aan volgens artikel 2 (reguliere procedure) of artikel 4
(overgangsbepalingen)? Toelichting: bent u door de MSRC erkend als (plaatsvervangend)
opleider? Dan kunt u gebruik maken van artikel 4, overgangsbepaling. Bent u niet door de
MSRC erkend als opleider? Dan kunt u geen beroep doen op de overgangsbepaling en vraagt u
erkenning aan via de reguliere procedure1.
 Aanvraag volgens artikel 2: ga door naar de vragen bij onderdeel D2.
 Aanvraag volgens artikel 4: gelieve ook de volgende vragen te beantwoorden
11. Indien erkenning wordt aangevraagd voor het aandachtsgebied kinder- en
jeugdpsychiatrie: heeft u een erkenning van de NVvP voor het aantekeningsjaar?
 Ja: ga door naar de vragen bij onderdeel D.
 Nee
 Niet van toepassing, geen aanvraag voor kinder- en jeugdpsychiatrie
12. Indien erkenning wordt aangevraagd voor het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie:
heeft u op de datum van uw aanvraag een erkenning van de MSRC voor de volledige
opleidingsduur van de opleiding tot psychiater?
 Ja: ga door naar de vragen bij onderdeel D. Voeg als bijlage bij dit
aanvraagformulier een kopie van deze erkenning mee.
 Nee
 Niet van toepassing, geen aanvraag voor volwassenenpsychiatrie
13. Heeft uw opleidingsinstelling een door de visitatiecommissie goedgekeurd
opleidingsplan in het aandachtsgebied?
 Ja: ga door naar de vragen bij onderdeel D. Voeg als bijlage bij dit aanvraagformulier
een kopie van deze goedkeuring mee.
 Nee

De uitwerking van de reguliere procedure en overgangsbepaling vindt u terug in het reglement
Erkenning opleider aandachtsgebied.
2
Als de aanvraag volgens artikel 2 wordt gedaan, vraagt de visitatiecommissie om een
aanvullend formulier. U krijgt het aanvullende formulier toegezonden door het bureau van de
NVvP zodra u dit aanvraagformulier heeft ingediend.
1

14. Heeft uw opleidingsinstelling door de MSRC erkende opleidingsonderdelen in het
aandachtsgebied waarvoor erkenning van de opleider wordt aangevraagd?
 Nee
 Ja. Omschrijving van de erkende opleidingsonderdelen:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Voeg als bijlage bij dit aanvraagformulier een kopie van deze goedkeuring mee.
D. Praktische gegevens

15. A. Wat is uw e-mailadres? ……………………………………………………………..
B. Wat is het e-mailadres van de beoogd plaatsvervangend opleider in het
aandachtsgebied? ……………………………………………………………………….
16. A. Wat is uw telefoonnummer? ………………………………………………………..
B. Wat is het telefoonnummer van de beoogd plaatsvervangend opleider in het
aandachtsgebied? ……………………………………………………………………
17. Naar welk postadres moeten de formele documenten worden opgestuurd (brief met
besluit van de Commissie (ter Registratie van de) Interne Aantekening etc.)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
E. Ondertekening

18. Ondertekening door aanvrager(s)
……………………
Naam

…………………
Datum

…………………………
Handtekening

Als ook erkenning voor een plaatsvervangend opleider in het aandachtsgebied wordt
aangevraagd, ondertekent deze ook het aanvraagformulier:
……………………
Naam

…………………
Datum

…………………………
Handtekening

19. Indien de aanvrager niet de MSRC-erkende opleider van de opleidingsinstelling is, dient
het formulier ook te worden ondertekend door de MSRC-erkende opleider van de
opleidingsinstelling.
……………………
Naam
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……………………..
Functie

……………………………
Handtekening

F. Informatie over de afhandeling van uw aanvraag

U kunt het formulier sturen naar: NVvP, CRIA, t.a.v. J. Kramers.
Via e-mail: j.kramers@nvvp.net
Per post: Postbus 20062, 3502 LB Utrecht
Het formulier wordt indien volledig en correct ingevuld, en voorzien van de juiste bijlagen,
in behandeling genomen door de Commissie ter Registratie van de Interne Aantekening
(CRIA). U krijgt per e-mail een bevestiging als de aanvraag in behandeling is genomen.
Aanvragen conform artikel 2 leiden tot een verzoek van de CRIA aan de visitatiecommissie
tot beoordeling van de (plaatsvervangend) opleider dan wel lid van de opleidingsgroep dat
de aanvraag doet. Indien er sprake is van een verandering van het opleidingscompartiment,
is tevens toestemming van de MSRC vereist. Hiertoe dient u een officieel verzoek te richten
aan de secretaris van de MSRC.

