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Reglement	en	Taakopdracht	Concilium	KAMG	

Februari 2018 

Reglement Concilium KAMG 
Doel en functie Concilium KAMG 

Het Concilium KAMG is een adviescommissie van de KAMG, ingesteld door het bestuur van de Koepel 

Artsen Maatschappij en Gezondheid. Belangrijkste doel/functie van het Concilium is het bevorderen 

en bewaken van beschikbaarheid, kwaliteit en samenhang van opleidingen en bij– en nascholing met 

betrekking tot het specialisme arts M&G. Het Concilium KAMG richt zich op de gemeenschappelijke 

onderwerpen die betrekking hebben op de deskundigheidsbevordering van de arts M&G, zowel de 

eerste fase (profielen) als en de tweede fase (specialist M&G) omvattend. Zij doet dit door gevraagd 

en ongevraagd het bestuur van de KAMG te adviseren. Op verzoek van het bestuur van de KAMG kan 

het Concilium tevens coördinerende, regisserende en/of uitvoerende activiteiten op zich nemen.  

 

Samenstelling Concilium KAMG 

Iedere wetenschappelijke vereniging vaardigt vanuit haar onderwijscommissie minimaal één en 

maximaal twee leden af. Eén afgevaardigd lid per vereniging is tevens lid (of voorzitter) van de 

profielcommissie van de opleiding arts M&G. De leden worden door het KAMG bestuur benoemd, op 

voordracht van de besturen van de bij de KAMG aangesloten wetenschappelijke verenigingen. De 

leden zijn contactpersoon van en naar hun wetenschappelijke vereniging. Een afgevaardigde van het 

LOSGIO participeert als adviseur in het Concilium KAMG. De voorzitter wordt door het KAMG bestuur 

benoemd op voordracht van het Concilium. De voorzitter en leden zijn bij voorkeur arts M&G en 

minimaal profielarts met ruime praktijkervaring en hebben ervaring en affiniteit met de opleiding 

arts M&G. 
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Minimaal één lid van de bestuurscommissie onderwijs van de KAMG neemt deel aan de 

vergaderingen van het Concilium en fungeert als intermediair tussen het Concilium en het KAMG 

bestuur. 

 

Werkwijze Concilium KAMG 

Het Concilium komt tenminste 4x per jaar bijeen en voorts zo vaak als de voorzitter of leden dit nodig 

achten. Vergaderingen worden ruimschoots doch minimaal één week van tevoren bekendgemaakt 

aan de leden door middel van een uitnodiging en agenda voor de vergadering. Van de vergadering 

wordt een actie- en besluitenlijst opgemaakt die ter kennisgeving wordt gebracht aan het bestuur 

KAMG. Totstandkoming van adviezen vindt zo mogelijk plaats op basis van consensus. Indien geen 

consensus wordt bereikt worden meer- minderheidstandpunten geformuleerd. 

 

Aandachtsgebieden en taken Concilium KAMG   

Het Concilium KAMG heeft de volgende aandachtsgebieden:  

1. Ontwikkeling, evaluatie en onderhoud Landelijk Opleidingsplan arts M&G. 

2. Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de praktijkopleiding, inclusief de kwaliteit van de 

praktijkopleiders. 

3. Bijdragen aan en bewaken van vertaling LOP naar onderwijscurriculum (kwaliteitsevaluaties).   

4. Ontwikkelen en versterken wetenschappelijke oriëntatie/KAMG. Bewaken van de samenhang en 

ontwikkelen en versterken van wetenschappelijke oriëntatie van de opleiding arts M&G. 

5. Deskundigheidsbevordering: bij- en nascholing, evaluatie individueel functioneren en 

functioneren in groepsverband. 

 

Taken van het Concilium KAMG zijn: 

o Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het KAMG bestuur betreffende de verschillende 

vormen / aspecten van onderwijs t.b.v. het specialisme arts M&G, gericht op bevordering en 

bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

o  Het bevorderen en zo nodig ontwikkelen van adequate bij- en nascholing van de arts M&G in 

nauwe samenwerking met de WV’en. 
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o Het bewaken van de kaders en criteria, vastgelegd in de kader- en opleidingsbesluiten.  

o Het namens de KAMG deelnemen aan diverse activiteiten op het gebied van 

deskundigheidsbevordering van de beroepsgroep, zoals afstemming met relevante partijen en 

deelname aan relevante commissies en participatie in commissies voor de opleiding M&G.  

 

Specifieke taken van het Concilium KAMG zijn: 

o Actief monitoren en bewaken van de gehele opleiding M&G.  

o Signaleren en adviseren betreffende probleemsituaties en / of knelpunten m.b.t. de structuur of 

invulling van de praktijkopleiding. 

o Adviseren over een actueel M&G opleiders-registratiesysteem ten behoeve van de opleiding 

M&G, inclusief (her-)registratie eisen.  

o Adviseren over de gewenste competenties van de opleiders, over de daarvoor benodigde (bij- en 

na)scholingsstructuur, alsmede over de invulling daarvan. 

Bestuurlijke opdracht Concilium KAMG februari 2018 
Als uitwerking van bovengenoemde aandachtsgebieden en taken van het Concilium KAMG, wordt in 

concreto onderstaande opdracht verleend door het bestuur van de KAMG aan het Concilium KAMG 

vanaf 17 november 2017 tot september 2018: 

 

1. Advies opstellen over inhoud, opzet en werking van een systematiek voor de KAMG registratie op 

basis van ervaringen bij andere wetenschappelijke verenigingen. Advies aan bestuur rond 1-4-

2018.  

2. Het formuleren van herregistratie-eisen voor de KAMG registratie, ten behoeve van de 

deskundigheidsgebieden. 

3. Toezicht houden op de uitwerking van de deskundigheidsgebieden van het LOP arts M&G door 

de wetenschappelijke verenigingen die, daar waar nodig, in gezamenlijkheid van de verenigingen 

binnen een deskundigheidsgebied dient te worden gedaan.  De uitwerking van de 

deskundigheidsgebieden leidt enerzijds tot eisen stellen aan het specifieke onderwijs en 

anderzijds tot de eisen die gesteld worden om binnen een deskundigheidsgebied te voldoen aan  



Definitief vastgesteld door Algemeen Bestuur KAMG op 8 februari 2018 4 

 
 

de KAMG registratie. Het Concilium ziet erop toe dat de uitwerking past binnen de kaders van 

het Landelijk Opleidingsplan en op 1-4-2018 gereed is ter toetsing van het Concilium en 

vervolgens wordt aangeboden aan het bestuur KAMG. Bestuursleden van de wetenschappelijke 

verenigingen verplichten zich om zich als verenigingen te houden aan de gestelde planning en 

verantwoordelijkheid om de deskundigheidsgebieden uit te werken in KAMG registratie eisen. 

4. Bewaken en borgen van de verbinding tussen het Landelijk Opleidingsplan en de aanpassingen 

van het curriculum van de opleiding M&G (inclusief de huidige profielopleidingen 

Jeugdgezondheidszorg, Tuberculosebestrijding, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde) 

per 1-1-2019 met de invoering van het Landelijk Werkgeverschap. Minimaal één lid van de 

bestuurscommissie onderwijs van de KAMG neemt deel aan de vergaderingen van het Concilium 

en fungeert als intermediair tussen het Concilium en het KAMG bestuur. 

5. Adviseren van het bestuur over de wijze van aansluiting van de KAMG bij de nog in te richten 

opleidingsstructuur ten behoeve van Landelijk Werkgeverschap. 

 


