Jaarverslag Kerngroep 2016
1. Achtergrond.
De Kerngroep is een landelijk overlegorgaan van Artsen In Opleiding tot Specialist (aios)
revalidatiegeneeskunde. De Kerngroep behartigt de belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde
ten aanzien van de opleiding tot revalidatiearts en zaken op maatschappelijk en financieeleconomisch terrein (dit zijn de statutair bepaalde speerpunten).
2. Kerngroep leden en zittingstermijnen.
Termijn voor deelname aan de kerngroep bedraagt normaal gesproken twee jaar. Elk
opleidingscircuit is vertegenwoordigd door een aios binnen de kerngroep. Hiermee is de aantal
kerngroep leden twaalf. De kerngroep leden nemen als aios deel van de verschillende
(sub)commissies binnen de wetenschappelijke vereniging (VRA). In navolging van 2015, was er geen
aios lid binnen de Buitenlandcommissie. De positie van de aiosko-vertegenwoordiger binnen de
kerngroep bleef in 2016 vacant.
- Leden en functies 2016:
Behrouz Fard – Concilium, opleidingsvisitaties, werkgroep e-portfolio, voorzitter Kerngroep.
Wietse Gaykema – Concilium, opleidingsvisitaties, vice-voorzitter Kerngroep.
Annette van der Geest - bestuur
Hannah Veldt – Scholingscommissie.
Jolien Vervoordeldonk – subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie kwaliteit.
Leonie Tromp - Wetenschappelijke commissie.
Rimke Lagrand - penningmeester, opleidingsvisitaties, werkgroep richtlijnen binnen subcommissie
Kwaliteitsbeleid van de Commissie kwaliteit.
Juliette Dortland – Beroepsbelangencommissie, vertegenwoordiger De Jonge Specialist en
geschillencommissie RGS.
Christel Rohrich – redactieraad NTR.
Joep van den Broek d’Obrenan – schollingscommissie.
Willemijn Van Rooij – commissie capaciteit, werkgroep EPAs.
Janneke Hermans – secretaris Kerngroep.
-Aantredende leden en wissel van functie 2017:
Wietse Gaykema – Concilium, opleidingsvisitaties, voorzitter Kerngroep.
Anouk Van Oers – Concilium, opleidingsvisitaties, vice-voorzitter Kerngroep.
Bart Dekker – schollingscommissie
Linda Van Gelder – penningmeester, opleidingsvisitaties, commissie Kwaliteit, subcommissie
Kwaliteitsvisitaties en de RGS geschillencommissie
Ellen Borghuis – Beroepsbelangencommissie, vertegenwoordiger De Jonge Specialist.
Anouk Huisinga – Wetenschappelijke commissie.
Lotte De Meijer – subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie kwaliteit.
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3. Vergaderingen en beleidsdag.
De Kerngroep vergaderde in 2016 5 maal (04-02, 02-06, 04-08, 06-10 en 01-12-2016) op locatie
Vredenburg in Utrecht. Daarnaast vond een beleidsdag plaats op gastlocatie Klimmendaal locatie
Arnhem op 06-04-2016
4. Beleidsplan en functie Kerngroep.
Tijdens de vergadering en beleidsdag in april 2016 was consensus binnen de kerngroep vast te
houden aan in 2015 opgestelde visie m.b.t. visie van de Kerngroep: “De huidige constructie van de
Kerngroep met vertegenwoordiging vanuit alle opleidingscircuits en deelname aan de commissies
van de VRA, maakt dat de functie van de kerngroep drieledig kan worden gezien. In de eerste plaats
hebben de Kerngroep leden een informerende functie richting de achterban. Daarnaast worden de
belangen en perspectieven van de aios revalidatiegeneeskunde gerepresenteerd in de bestuurlijkeen adviserende organen van de wetenschappelijke vereniging. Als laatste kan de Kerngroep een
signalerende en mogelijk adviserende functie richting het VRA-bestuur, Concilium en opleiders
vervullen bij (structurele) ontwikkelingen op het gebied van opleiding en arbeid.”
In 2016 heeft de kerngroep zich gericht op de volgende 3 punten:
1. Profilering revalidatiegeneeskunde onder co-assistenten en aios van andere specialismen.
2. Toename uitval aios en incidentie van geïntensiveerde begeleidingstrajecten.
3. Actieve betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van EPAs.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die afgelopen jaar aanvullende aandacht binnen de Kerngroep
kregen:
-Uitwisselen van ervaringen en uitgangspunten aios-opleiders m.b.t. individualisering en verkorting
van de opleiding.
-Informeren achterban m.b.t. discussie en onderhandelingen rondom dossier pensioenaftopping in
perifere ziekenhuizen en revalidatiecentra, conform visie van FMS, VRA, LAD en DJS.
-Aandacht vragen voor de taak van de aios binnen de scholingscommissie en signaleren van zorgen
t.a.v. toekomstige functioneren van de scholingscommissie bij aansturen en ontwikkelen van het
scholingsprogramma. De Kerngroep heeft zich hierbij gehoord gevoeld door het VRA-bestuur en
Concilium, waarbij eind 2016 concrete stappen zijn genomen om de positie van de aios in de
scholingscommissie inhoudelijk te versterken en continuïteit van de scholingsprogramma te borgen.
-Informeren van de achterban d.m.v. circuitvertegenwoordiging en tijdens landelijke bijeenkomsten
(zoals basiscursus, voorjaarscongres en DCRM): functie en advies tot lidmaatschap DJS.
-Beantwoorden van (recidiverende) vraagstukken vanuit de achterban (aios) en opleiders, zoals
regelgeving omtrent verplichte opleidingsonderdelen, uitwisselen van modellen voor verdeling van
beschikbaarheidsdiensten en declaratie van opleidingskosten.
-Achterban informeren en betrekken bij de discussie m.b.t. herziening en toekomst bestendig maken
van het e-portfolio.
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-Aandacht voor profilering bijvoorbeeld door middel van een promotiefilm. De concrete uitwerking
van een dergelijke film wordt nader vorm gegeven in 2017.
5. Andere werkzaamheden.
-2e uitreiking “docent van het jaar”. Met ondersteuning vanuit VRA-bureau is de prijs uitgereikt
tijdens het voorjaarscongres 2016, gevolgd door een interview met de winnaar Dr. Van Koppenhagen
in het NTR.
-Bijdragen NTR: In het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) heeft de Kerngroep
afgelopen jaar meerdere artikelen geschreven over opleiding gerelateerde onderwerpen die
aansluiten op de genoemde thema´s.
-Bijdrage in de opleidingsnieuwsbrieven (ten minste twee keer per jaar), in samenwerking met het
Concilium en met ondersteuning van het VRA-bureau.
-Update van de basisklapper voor beginnende aios, publicatie op de VRA-website.
-Jaarlijkse ludieke actie DCRM 2016: live digitaal reageren op stellingen m.b.t. inhoud van het vak en
de opleiding.

Mede namens de kerngroep,
Behrouz Fard & Wietse Gaykema, namens de Kerngroep, maart 2017.
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