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M E M O 
 

Aan:  Alle opleiders psychiatrie 

 

Van:  Visitatiecommissie psychiatrie 

 

Betreft: Overgangsregeling erkenningensystematiek 

 

Datum: mei 2021 

 

 

De visitatiecommissie psychiatrie constateert regelmatig dat er onduidelijkheid bestaat over het verlenen 

van erkenning voor onbepaalde duur of erkenning voor bepaalde duur met daarbij horende voorwaarden. 

 

Zoals u weet is per 1 januari 2020 een nieuwe erkenningensystematiek voor de medisch-specialistische 

opleidingen ingevoerd. Dit betekent o.a. dat alle opleidingen en opleiders die sindsdien zijn 

aangeschreven door de RGS óf een (nieuwe) erkenningsaanvraag indienen, na visitatie in principe voor 

onbepaalde tijd worden erkend.  

Voor wie dit niet mogelijk blijkt omdat niet aan alle belangrijke opleidingseisen wordt voldaan, kan de 

RGS nog eenmaal een erkenning verlenen voor bepaalde tijd.  

Indien een erkenning voor bepaalde duur wordt afgegeven, zullen de verbeterpunten altijd worden 

omgezet in voorwaarden. Er wordt dan dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zwaarwegende 

adviezen en voorwaarden. 

 

Deze overgangsregeling is uitgewerkt in hoofdstuk H van het Kaderbesluit CGS per 1 januari 2020 en 

geldt tot uiterlijk 1 januari 2025; daarna moeten alle erkenningen volgens de nieuwe systematiek erkend 

zijn voor onbepaalde duur. 

 

Ter aanvulling: voor de psychiatrie komt het relatief vaak voor dat het functioneren van de COC, de 

kwaliteitscyclus en de governance m.b.t. de opleiding niet op orde zijn. Dit kan resulteren in een 

erkenning voor bepaalde duur. Wellicht speelt hierbij een rol dat een GGZ-instelling (i.t.t. bijna alle 

algemene ziekenhuizen) niet gecertificeerd is na een instellingsvisitatie, waarbij met name deze aspecten 

zijn getoetst.  

 

Visitatie: 

Grotendeels op orde 

➔ Erkenning onbepaalde duur 

(tweejaarlijkse rapportage en 

evaluatie na 5 jaar) 

 

Adviezen met rapportageverplichting 

Adviezen zonder rapportageverplichting 

Visitatie: 

Belangrijke kritiekpunt(en) 

b.v. COC, kwaliteitscyclus, 

governance 

➔ Erkenning voor bepaalde duur  

(tot uiterlijk 01-01-2025)  

Voorwaarden 

 

Secretariaatsadres:  

Ineke Visser-Vreeling 

p/a Dimence Groep 
Postbus 5003, 7400 GC  DEVENTER. 

tel. 0570 – 639604 

e-mail: info@visitatiecommissiepsychiatrie.nl 

 

 


