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1 Voorwoord 

De Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC is van mening dat in een aantal gevallen 
geschillen voorkomen kunnen worden door dat partijen reeds in het stadium waarin feitelijk nog 
geen besluit is genomen door de opleider de centrale opleidingscommissie om advies vragen. 
 
De centrale opleidingscommissie kan dan op basis van haar ervaring ten aanzien van de 
opleiding tot medisch specialist en in het bijzonder op het gebeid van regels en richtlijnen zowel 
aios als opleider adviseren hoe om te gaan met het probleem. 
 
Indien gewenst kan via deze weg ook andere bijvoorbeeld onderwijskundige expertise door de 
centrale opleidingscommissie worden ingezet. 
 
De centrale opleidingscommissie moedigt zowel aios als opleiders aan om op het moment dat 
mogelijke problemen zich openbaren direct contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de 
centrale opleidingscommissie of de arts assistenten vereniging van het Erasmus MC: 
 
   Erasmus MC 

Centrale Opleidingscommissie 
   AE-240 
   Postbus 2040  
   3000 CA Rotterdam 
 
   010-7034599 
   medische.vervolgopleidingen@erasmusmc.nl 
 
Namens de centrale opleidingscommissie van het Erasmus MC 
 
 
Prof.dr.M. de  Hoog 
Voorzitter Centrale Opleidingscommissie Erasmus MC 

mailto:medische.vervolgopleidingen@erasmusmc.nl
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2 Considerans 

Overwegende dat: 
 
− Er geschillen kunnen ontstaan tussen opleider en arts-assistent in het kader van de opleiding 

tot medisch specialist  
 
− In artikel 76 lid 2 onder a van de Regeling Specialismen en Profielen Geneeskunst (De 

Regeling) wordt voorzien in de bevoegdheid van de Centrale Opleidingscommissie te 
bemiddelen bij geschillen als bedoeld onder artikel 67 lid van de Regeling 

 
− De Centrale Opleidingscommissie op grond van artikel C11 lid e van het Kaderbesluit van 

het College Geneeskundig  Specialismen de taak heeft te bemiddelen bij geschillen als 
bedoeld in de regeling 

 
− Bemiddeling in de procedure voor de beslechting van geschillen als voorwaarde geldt om 

een geschil aanhangig te kunnen maken bij de geschillencommissie als bedoeld in De 
Regeling 

 
− Een toegankelijke en transparante procedure bijdraagt aan het bemiddelbaar maken van het 

geschil en de kwaliteit van de uitkomst van de bemiddelingspoging 
 
 
Stelt de Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC, gehoord hebbende de Arts 
Assistenten Vereniging van het Erasmus MC, vast de: 
 
 

Notitie ´Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist´ 
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3 Procedure 

 
1. De opleider, de opleidingsinrichting of een opleidingsinstituut neemt een besluit met 

betrekking tot: 
 

− de opleiding tot specialist 
− de opleiding tot profielarts 
− een individueel scholingsprogramma 

 
2. Een (beoogd) aios kan bij de Centrale opleidingscommissie een verzoek tot bemiddeling 

doen naar aanleiding van een besluit van een opleider, een opleidingsinrichting of een 
opleidingsinstituut over: 

 
− de opleiding tot specialist; 
− de opleiding tot profielarts; 
− een individueel scholingsprogramma 

 
3. Uiterlijk vier weken na de bekendmaking van het besluit wordt het geschil schriftelijk ter 

bemiddeling door de arts-assistent voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de 
Centrale Opleidingscommissie. 

 
Het schriftelijke verzoek wordt gericht aan: 
   
  Centrale Opleidingcommissie Erasmus MC 
  Ter attentie van: 

Dagelijks Bestuur 
  AE-240 
  Postbus 2040 

3000 CA Rotterdam 
  

En tevens op digitale wijze aan: 
(medische.vervolgopleidingen@erasmusmc.nl) 

 
 

4. De voorzitter beoordeelt samen met het dagelijks bestuur of het geschil ontvankelijk is. 
Indien het verzoek tot bemiddeling na afloop van de termijn van vier weken wordt 
voorgelegd aan het dagelijks bestuur volgt een niet-ontvankelijk verklaring. De verklaring 
op grond van overschrijding van de termijn blijft achterwege indien redelijkerwijs niet kan 
worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

 
5. Het dagelijks bestuur benoemt in geval het verzoek ontvankelijk wordt geacht een 

bemiddelingscommissie met 2 leden vanuit de centrale opleidingscommissie (waarvan 
één aios) eventueel aangevuld met maximaal twee personen zijnde geen leden van de 
centrale opleidingcommissie. 

 

mailto:medische.vervolgopleidingen@erasmusmc.nl
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6. De Centrale Opleidingscommissie alsmede de betrokken partijen worden geacht er zorg 
voor te dragen dat de procedure uiterlijk binnen 6 weken nadat het verzoek tot 
bemiddeling is ontvangen door het Dagelijks Bestuur van de Centrale 
Opleidingscommissie wordt afgerond.  

 
7. De bemiddelingscommissie stelt vast of het geschil, nadat partijen gehoord zijn, 

bemiddelbaar is. 
 

8. Indien het geschil niet bemiddelbaar is dan stelt het dagelijks bestuur de opleider en de 
arts-assistent hiervan schriftelijk op de hoogte.  

 
9. Indien het geschil bemiddelbaar lijkt dan doet de bemiddelingscommissie een voorstel 

aan het dagelijks bestuur van de centrale opleidingscommissie op welke wijze het 
geschil in der minne kan worden geschikt. 

 
10. Het dagelijks bestuur kan een mediator benoemen, dit zal afhangen van het advies van 

voornoemde bemiddelingscommissie en de wensen van de partijen die in het conflict 
betrokken zijn. 

 
11. Oordelen de commissie en het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie 

van het Erasmus MC dat het geschil niet bemiddelbaar is of mislukt bemiddeling, dan 
kan de aios binnen twee weken na afronding van de bemiddelingsprocedure en ten 
hoogste 8 weken nadat het dagelijks bestuur van de centrale opleidingscommissie het 
verzoek tot bemiddeling heeft ontvangen, het schil voorleggen aan de commissie voor 
geschillen (KNMG) zoals bedoeld in De Regeling. 
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