
SAMENgevat!

DE OPLEIDINGSKWALITEIT MEDISCHE  
VERVOLGOPLEIDINGEN MAASTRICHT UMC+

Editie 02 | 2018



pagina 3  Inleiding 
Opleidingskwaliteit 
Leeswijzer

pagina 4  Deel 1: Actoren betrokken bij de  
borging van de opleidingskwaliteit

 1.1 Arts-assistenten  
 1.2 Opleidingsgroep 
 1.3 COCM
pagina 5 1.4 RvB
 1.5 A-MVO
 1.6 Vertrouwenspersoon

pagina 6  Deel 2: Instrumentarium grote  
opleidingsgroepen (> 5 AIOS)

 2.1 D-RECT
 2.2 MCTQ
 2.3 Interne Audit
pagina 7 2.4 Reflectie gesprek
 2.5 PDCA cyclus opleiding

pagina 8  Deel 3: Instrumentarium kleinere  
opleidingsgroepen (≤ 5 AIOS)

pagina 9 3.1 Gesprek opleidingsklimaat
 3.2 Interne Audit 
 3.3 Reflectie gesprek
 3.4 PDCA cyclus opleiding

pagina 11  Slotwoord
 

U wilt zicht krijgen op de kwaliteit van  
de opleiding, oog hebben voor verbeter
kansen en handreikingen krijgen voor het 
optimaliseren van werkprocessen? U zoekt 
mogelijkheden voor de pro fession alisering 
van de opleidingsgroep en streeft naar  
continue verbetering van uw opleiding? 
Dan draagt u het streven naar excellente 
opleidingskwaliteit voor de medische  
vervolgopleiding hoog in het vaandel! 

Inhoudsopgave Inleiding

Opleidingskwaliteit
In de zoektocht naar een goede interne 
kwaliteit van medisch opleiden zijn 
instrumenten ontwikkeld die infor-
matie geven over de opleidings kwaliteit 
van een afdeling. Ten onrechte kunnen 
deze instrumenten gezien worden als 
beoordelings instrumenten.  Binnen 
het Maastricht UMC+ wordt dit 
instrumentarium enkel gebruikt als 
hulpmiddel. Het instrumentarium 
genereert feedback over de opleiding 
om op die manier de opleiding verder 
te kunnen verbeteren. De instrumenten 
zijn daarmee een middel om te komen 
tot verdere optimalisatie, en de afname 
van de instrumenten is niet een doel op 
zich.

In het Maastricht UMC+ wordt  
gestreefd naar opleidingen met een  
veilig opleidingsklimaat, waarin arts- 
assistenten op een kwalitatief hoog-
waardig niveau worden opgeleid tot  
de excellente medisch specialist die  
ze willen worden. Om opleidingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen in  
het bereiken van dit streven zijn er  
verschillende actoren betrokken.

Leeswijzer
In deze brochure vindt u een overzicht 
van de structuur van de kwaliteitszorg 
op het gebied van de medische vervolg-
opleiding zoals deze is vormgegeven 
binnen het Maastricht UMC+.  
De beschrijving bestaat uit drie delen.  
Deel 1 beschrijft welke actoren  
betrokken zijn bij de borging van  
de opleidings kwaliteit. In deel 2 en 3 
worden de methoden gepresenteerd 
om het opleidings klimaat en de  
opleidingsgroep te evalueren. Dit is 
afhankelijk van de grootte van de  
opleidingsgroep. Vanaf 5 AIOS spreken 
we van grote opleidingsgroepen.  
Opleidingsgroepen met minder dan  
5 AIOS zijn kleinere opleidingsgroepen. 
Deel 2 beschrijft de methoden die  
toepasbaar zijn bij grote opleidings-
groepen, deel 3 beschrijft deze voor  
de kleine opleidingsgroepen. 

Afkortingen 
AAV Arts-assistenten Vereniging 
AIOS Arts-assistent in Opleiding tot Specialist 
A-MVO Academie Medische Vervolgopleidingen
COCM Centrale Opleidingscommissie Maastricht UMC+
DB COCM Dagelijks Bestuur Centrale Opleidingscommissie Maastricht UMC+
DOO Discipline Overstijgend Onderwijs
FHML Faculty of Health Medicine and Life Sciences 
IOA Interne Opleidings Audit
Maastricht UMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum 
OORZON Onderwijs & Opleidings Regio Zuid Oost Nederland
PDCA Plan Do Check Act
RvB Raad van Bestuur 
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1.1 Arts-assistenten 

Belangrijkste verantwoordelijkheden? 
De AIOS zijn zowel consument alsook 
mede-vormgever van de opleiding. AIOS 
hebben op grond van het landelijke en 
lokale opleidingsplan de mogelijkheid 
om, in overleg met de opleider, een 
deel van de opleiding in te richten naar 
persoonlijke voorkeur in het zogenaam-
de Individueel Opleidingsplan (IOP). 
Daarnaast hebben AIOS persoons- over-
stijgende verantwoordelijkheden voor 
de opleiding. Zij zijn vaak het primaire 
aanspreekpunt om de kwaliteit van de 
opleiding te optimaliseren. De input van 
AIOS is hierin onmisbaar. De arts-assis-
tenten vereniging vervult in het mede 
vormgeven van de kwaliteitscyclus een 
cruciale rol. 

Samenstelling? De AIOS vereniging  
bestaat uit AIOS-vertegenwoordigers 
van vakgroepen binnen een instelling.

Te bereiken? Voorzitter AIOS vereniging 
via aav@mumc.nl of via  
www.aavmumc.nl

1.2 Opleidingsgroep

Belangrijkste verantwoordelijkheden?
De verantwoordelijkheid van de  
opleiding ligt bij alle leden van de  
op leidingsgroep. Zij krijgen in meer of 
mindere mate te maken met arts-assis-
tenten. Iedereen treedt op als supervisor 
en dient in staat te zijn arts-assistenten 
te kunnen begeleiden richting excellen-
te specialisten. Alle leden van de oplei-
dingsgroep borgen voldoende kennis 
en kunde van het opleiden, bijvoorbeeld 
middels het bijwonen van opleidings-
gerichte trainingen/activiteiten. 

Samenstelling? De (plaatsvervangend) 
opleider neemt de verantwoording over 
de opleiding binnen de vakgroep.

Te bereiken? De (plaatsvervangend) 
opleider binnen de vakgroep via  
het secretariaat van de vakgroep. 

1.3 Centrale Opleidings  
Commissie Maastricht  
UMC+ (COCM)

Belangrijkste verantwoordelijkheden?  
De COCM is het overleg- en advies-
orgaan voor de medische vervolg-
opleidingen met als doel het borgen  
van de randvoorwaarden voor kwali-
tatief goede opleidingen door onder 
andere de ontwikkelingen en het beleid 
inzake de interne kwaliteitszorg van de 
opleidingen te bewaken en te  
bevorderen.

Samenstelling? In de COCM zijn  
vertegenwoordigd: alle opleiders en 
plaatsvervangend opleiders uit het 
Maastricht UMC+, leden DB COCM,  
de voorzitter en beleidsadviseur van  
de RvB, de voorzitter commissie 
interne opleidingsaudit, het bestuur/
leden arts-assistenten vereniging, de 
onderwijs kundigen en de directeur 
A-MVO, de directeur Academie Zorgop-
leiding, hoofd Simulatiecentrum en 
Coördinator Masteropleidingen FHML. 
De COCM komt 6 keer per jaar bijeen 
in een algemene ledenvergadering. 
Het dagelijks bestuur (DB-COCM), met 
afgevaardigden uit het COCM, komt 12 
keer per jaar bijeen.

Te bereiken? Voorzitter COCM en  
DB-COCM prof. dr. Michiel de Haan, 
radioloog, via secretaris COCM en  
DB-COCM nicole.groenendal@mumc.nl 

Deel 1

Actoren betrokken bij de borging  
van de opleidingskwaliteit

1.4 Raad van Bestuur (RvB)

Belangrijkste verantwoordelijkheden? 
De RvB, die de opleidingserkenningen 
als vertegenwoordiging van het zieken-
huis heeft gekregen, draagt bij aan de 
organisatie van de opleiding door de 
financiële borging van onder andere de 
A-MVO. Daarmee worden opleidingen 
gefaciliteerd en kan bijgedragen worden 
aan de verdere professionalisering en 
modernisering van (leden van) de oplei-
ding(groep). De RvB ziet toe op continue 
kwaliteitsverbetering door het moder-
niseren van kwaliteitsinstrumenten. 
Door zitting te nemen in de COCM volgt 
zij de ontwikkelingen binnen oplei-
dingsgroepen en blijft zij betrokken bij 
vakgroepen waar de opleidingskwaliteit 
onder druk kan komen te staan. De RvB 
reflecteert op opgelegde besluiten zoals 
de individualisering en versnelling van 
de opleiding en bewaakt de verdeling 
van arts-assistenten zoals in het capaci-
teitsorgaan afgesproken.

Samenstelling? De RvB bestaat uit een 
voorzitter, vicevoorzitters en diverse 
leden. 

Te bereiken? Lid Raad van Bestuur  
Maastricht UMC+, met portefeuille 
opleidingen dr. H. Mertens, via Suzanne 
Soulier, susanne.soulier@mumc.nl

1.5 Maastricht UMC+ Academie 
Medische Vervolgopleidingen 
(A-MVO)

Belangrijkste verantwoordelijkheden? 
A-MVO ondersteunt opleidingsgroepen 
in hun interne en externe kwaliteitszorg 
om samen tot excellente opleidingen te 
komen. In opdracht van de RvB facilite-
ren zij de medische vervolgopleidingen 
op het gebied van kwaliteitszorg en 
opleidingsrelevante bijscholing aan le-
den van het opleidingsteam. Daarnaast 
wordt discipline overstijgend onder-
wijs voor arts-assistenten mogelijk 
gemaakt en ondersteunt zij de COC. De 
A-MVO onderhoudt nauw contact met 
de Faculteit om aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen in de basisopleiding. Op 
die manier wordt getracht een oplei-
dingscontinuüm te ontwikkelen waarbij 
de drempels tussen de opleidingen 
minimaal zijn. Daar waar mogelijk en 
nodig wordt onderzoek naar medisch 
onderwijs in de medische vervolgop-
leiding geïnitieerd, verricht en onder-
steund.
 
Samenstelling? De A-MVO bestaat uit 
een directeur, stafadviseurs, stafme-
dewerkers, onderwijskundigen en een 
secretaresse. 

Te bereiken? Secretariaat A-MVO,  
Danny Brans Brabant, via  
danny.bransbrabant@mumc.nl 

1.6 Vertrouwenspersoon 

Belangrijkste verantwoordelijkheden?  
Er is een vertrouwenspersoon voor 
A(N)IOS aangesteld door het dagelijks 
bestuur COCM. Hij/zij is bereikbaar: 
•  Voor  het geven van advies en informa-

tie aan arts-assistenten bij opleidings-
geschillen tussen AIOS en opleider en/
of opleidingsteam

•  Het voeren van gesprekken met 
arts-assistenten en leden van de op-
leidingsgroep of andere medewerkers 
om de door AIOS ingebrachte kwesties 
welke de opleiding bedreigen tot een 
oplossing te brengen. 

•  Het benutten van mogelijkheden 
tot overeenstemming te komen met 
partijen door het voeren van bespre-
kingen, ondersteunen bij geschillen, 
het bereiken van compromissen via 
bemiddeling.

•  Het geven van advies en informatie 
aan het DB centrale opleidingscom-
missie met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid van de gegevens die 
hieraan ten grondslag liggen.

Te bereiken? Secretariaat A-MVO,  
Danny Brans-Brabant, via 
danny.bransbrabant@mumc.nl

Dagelijks bestuur COC (DB-COCM)

• voorzitter COCM
• vicevoorzitter COCM
• directeur AMVO
• algemeen bestuurslid
• vertrouwenspersoon AlOS
• vertegenwoordiging vakgroep FHML
• voorzitter commissie interne opleidingsaudits
• bestuursleden AAV
• onderwijskundigen

Centrale Opleidingscommissie (COCM)

• Opleiders en plv. opleiders
• Genodigden RvB
• Vertegenwoordiging AAV bestuur

Academie Medische vervolgopleidingen
(AMVO)

• directeur
• onderwijskundigen
• stafadviseurs
• stafmedewerkers
• secretaresse
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Raad van Bestuur Maastricht UMC+

Opleiders en opleidingsgroep 
medische vervolgopleidingen

AAV Maastricht UMC+
(Arts-assistenten Vereniging) 
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Deel 2

Instrumentarium voor het meten van 
de opleidingskwaliteit binnen grotere 
opleidingsgroepen (> 5 AIOS)

2.1 D-RECT - Dutch Residency  
Educational Climate Test
[evaluatie opleidingsklimaat]

Wat? De D-RECT is een web-based 
systeem waarin het algemene oplei-
dingsklimaat van een afdeling wordt 
beoordeeld. De volgende aspecten 
worden gemeten (schaal 1-5): Oplei-
dingssfeer, Werken in een team, Rol 
formele opleider, Begeleiden en toetsen, 
Gepland onderwijs, Samenwerking 
peers, Aansluiting werk AIOS, Toeganke-
lijkheid supervisoren en Overdracht. 

Door wie? Alle AIOS van een opleiding 
vullen de vragenlijst (anoniem) in (één 
lijst per AIOS). Er zijn tenminste vijf  
AIOS-evaluaties nodig voor een be-
trouwbare D-RECT meting. 

Voor wie? De resultaten van deze feed-
backronde zullen voor alle actoren zoals 
vermeld in deel 1 inzichtelijk zijn. 
Voorwaarden? Het streven is om de 
D-RECT vragenlijst uit te zetten binnen 
afdelingen, waarbij het aantal AIOS 
groter is dan 5. Het AIOS volgsysteem 
(wMPX) dient zo actueel mogelijk te zijn 
om de D-RECT te kunnen uitzetten. 

2.2 MCTQ - Maastricht Clinical Teaching 
Questionnaire [stafevaluatie]

Wat? De MCTQ wordt gebruikt om de 
individuele supervisor en/of leden van 
de opleidingsgroep van feedback te 
voorzien over hun rol als supervisor en/
of begeleider op de werkvloer. De MCTQ 
focust op 6 competenties van de super-
visor, te weten: Coaching, Rolmodel, 
Exploratie, Articulatie, Bereikbaarheid, 
en Veilig Leerklimaat. Tevens is er ruimte 
om narratieve feedback te geven voor 
wat betreft de sterke punten van de 
supervisor en de punten die voor  
verbetering vatbaar zijn.

Door wie? De AIOS vullen de enquête 
(anoniem) in en daarnaast vult de me-
disch specialist/supervisor een zelfe-
valuatie in. Mocht het aantal AIOS te 
klein zijn om deze aantallen te behalen, 
is het aan te bevelen vooraf te bespre-
ken of het uitzetten van de MCTQ voor 
zowel stafleden als AIOS veilig genoeg 
is. Indien hier twijfel over bestaat, wordt 
aangeraden het instrument als hulp-
middel te gebruiken bij een mondelinge 
bespreking/evaluatie met de AIOS op  
de afdeling (zie Deel 2; gesprek met 
onderwijskundige).

Voor wie? Bij het afsluiten van de  
MCTQ worden de resultaten van de  
beoordelingen en de zelfevaluatie tot 
één verslaglegging verwerkt.  

Na afsluiting ontvangt de medisch  
specialist zijn individuele verslag-
legging. De (plv) opleider krijgt  
vervolgens de toegang tot een overall 
afdelings rapportage. De A-MVO  
ontvangt per afdeling een korte en  
niet op de persoon weergegeven  
afdelingsrapportage.

Voorwaarden? Wanneer de MCTQ  
digitaal wordt afgenomen, maar 
vervolgens niet of onvoldoende wordt 
ingevuld (minimaal 2 beoordelingen 
per medisch specialist nodig), kun-
nen de resultaten niet gegenereerd 
en terug gekoppeld worden. Het AIOS 
volgsysteem (wMPX) dient zo actueel 
mogelijk te zijn om de MCTQ te kunnen 
uitzetten. 

2.3 Interne opleidingsaudit
[opleidingsklimaat]

Wat? De interne opleidingsaudit (IOA) 
beoogt het systematische gebruik van 
(andere) kwaliteitsmetingen te integre-
ren. Het doel van de IOA is het bereiken 
van een continue kwaliteitsimpuls en 
is uitdrukkelijk bedoeld om zaken die 
goed zijn te benoemen en verbeterpun-
ten te identificeren. In gesprekken met 
separaat en gezamenlijk de AIOS-groep 
en de opleidingsgroep worden, rekening 
houdend met de huidige regelgeving, 
sterke en minder sterkte punten van  
de opleiding benoemd.

Door wie? De Commissie Interne  
Opleiding Audit, samengesteld uit leden 
die werkzaam zijn (geweest) in het 
Maastricht UMC+ en affiniteit hebben 
met medisch opleiden in de breedste 
zin van het woord, bestaat uit minimaal 
2 medisch specialisten, eventueel (voor-
gedragen door de opleider van de te  
visiteren vakgroep, op vrijwillige basis 
en door de AIOS geaccordeerd) aan-
gevuld door 1 externe specialist uit 
eigen vakgebied, 1 AIOS vertegenwoordi-
ger (te benoemen vanuit de AAV),  
1 onderwijskundige en 1 stafmede-
werker (verslaglegging). De commissie 
gaat in gesprek met de AIOS en de 
opleidingsgroep, zowel separaat als 
collectief. 

Voor wie? De interne audit commissie 
zal de vergaarde feedback aanvullen 
met adviezen. De aan bevelingen wor-
den besproken en schriftelijk  
vast gesteld in een eindrapportage.  
De voorzitter van de IOA commissie  
ad hoc wordt vervolgens uitgenodigd  
in het DB-COCM waarin in samenspraak 
een kleurcode aan de opleiding wordt 
toegekend.

Voorwaarden? Het finale eindrapport 
van de IOA is eigendom van de gevisi-
teerde opleidingsvakgroep en wordt 
opgestuurd naar de voorzitter COCM, 
en de directeur A-MVO.

2.4 Reflectie gesprek

Wat? Tijdens het Reflectie-gesprek 
worden met de opleiders en AIOS- 
vertegenwoordiger verbeterdoelen,  
vanuit de vakgroep geformuleerd,  
besproken. De mogelijkheden, voort-
gang en de doelstellingen worden 
samen bekeken, alsook of en waar  
nodig bijsturing dan wel onder  steuning 
gewenst is.

Door wie? 1 onderwijskundige,  
1 staf -adviseur A-MVO, beide opleiders 
van betreffende vakgroep en 1 AIOS  
ver tegenwoordiger uit deze vakgroep.

Voor wie? In het gesprek zal worden 
gekeken naar de huidige stand van 
zaken en zal met de opleiders worden 
geëvalueerd aan welke verbeterpunten 
verder gewerkt kan worden.

 Voorwaarden? In het DB-COCM  
wordt besproken of een DB-COCM lid 
aan wezig is bij het reflectiegesprek,  
afhankelijk van de status van de  
opleiding op dat moment.

2.5 PDCA cyclus opleiding

Wat? Elke vakgroep houdt een vaste 
PDCA cyclus voor haar opleiding bij 
waarin verbeterdoelen voor de opleiding 
worden beschreven. Deze verbeter-
doelen worden onder meer gehaald uit 
de uitkomsten van de andere kwaliteits-
zorginstrumenten. Elke verbeterdoel
kent een probleem eigenaar die voort-
gang bewaakt. De PDCA cyclus is 
geschikt als leidraad voor de opleidings-
vergadering.  Actiepunten voort-
gekomen uit die vergadering kunnen  
weer in de PDCA cyclus  
worden opgenomen.

Door wie? Alle leden van de opleidings-
groep en AIOS. Eindverantwoordelijk-
heid ligt bij de opleider.

Voor wie? Voor de eigen  
vakgroep en voor de Auditcommissies 
en COCM om te laten zien waar de  
vakgroep de opleiding op wil verbeteren.

 Voorwaarden? Elke vakgroep dient 
verbeter doelen in de eigen PDCA cyclus 
op te nemen en de voortgang bij te 
houden. Tijdens o.a. de IOA wordt  
hierop gereflecteerd.

De kwaliteitscyclus is een cyclus van vijf jaar, gebaseerd op een opleidingserkenning van 
vijf jaar. Indien er sprake is van een kortere erkenning dan deze vijf jaar dan zal de cyclus 
qua duur en inhoud hier op worden afgestemd. Zoals in het schema te zien is, wordt 
er elk jaar (digitaal) een D-RECT (zie 2.1) afgenomen, om het jaar een MCTQ (zie 2.2) en 
Interne opleidingsaudit (zie 2.3) en ieder jaar na een audit mogelijk een Onderwijs-
kundig of Reflectiegesprek (zie 2.4). Deze vaste cyclus geldt voor elke opleidingsgroep in 
het Maastricht UMC+ en kan alleen van worden afgeweken na overeenstemming met 
DB-COCM en A-MVO. In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op de kwaliteits-
instrumenten die in nevenstaand schema benoemd worden.

Kwaliteitscyclus Medische  
Vervolg opleidingen Maastricht UMC +  
instrumentarium grotere  
opleidings groepen (> 5 AIOS)
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Deel 3

Instrumentarium kleinere  
opleidingsgroepen (≤ 5 AIOS)

3.1 Gesprek Opleidingsklimaat  
[gesprek tussen onderwijskundige  
en AIOS groep]

Wat? De onderwijskundige bespreekt 
op een veilige manier het opleidings-
klimaat van de afdeling en brengt de 
stafevaluatie in kaart. De leidraad voor 
dit gesprek zijn conform de items uit de 
D-RECT en de MCTQ (zie 2.1 resp. 2.2) te 
weten Opleidingssfeer, Werken in een 
team, Rol formele opleider, Begeleiden 
en toetsen, Gepland onderwijs, Samen-
werking peers, Aansluiting werk AIOS,  
Toegankelijkheid supervisoren en Over-
dracht voor wat betreft het opleidings-
klimaat en Coaching, Rolmodel, Explora-
tie, Articulatie, Bereikbaarheid, en Veilig 
Leerklimaat aangaande de stafevaluatie.

Door wie? Gesprek met onderwijs-
kundige van het Maastricht UMC+ en 
de AIOS groep 

Voor wie? Na afloop zal het verslag, 
opgesteld door de onderwijskundige 
en goedgekeurd door de AIOS, aan de 
(plv.) opleider voorgelegd worden. De 
bevindingen tijdens het onderwijskun-
dig gesprek met de AIOS groep vallen 
onder de verantwoordelijkheid (van de 
Centrale Opleidingscommissie) van de 
eigen instelling.

Hoe? De structuur van het gesprek is 
conform die van de D-RECT en MCTQ en 
de volgende aspecten worden bevraagd: 
Opleidingssfeer, Werken in een team, 
Rol formele opleider, Begeleiden en  
toetsen, Gepland onderwijs, Samen-
werking peers, Aansluiting werk AIOS, 
Toegankelijkheid supervisors, en 
Overdracht (eventueel aspecten MCTQ 
toevoegen).

Voorwaarden? Geen bijzondere  
voorwaarden te vermelden 

3.2 Interne opleidingsaudit 
[opleidingsklimaat]
Zie 2.3

3.3 Reflectie gesprek
Zie 2.4

3.4 Opleiding 
[PDCA-cyclus]  
Zie 2.6

De kwaliteitscyclus is een cyclus van vijf jaar, uitgaande van een 
opleidings erkenning van 5 jaar. Indien er sprake is van een korte-
re erkenning zal hier de cyclus op worden afgestemd. Zoals in het 
schema te zien is wordt om het jaar een gesprek tussen AIOS en een 
onderwijskundige (zie 3.1) gepland. Eveneens om het jaar vindt een 
Interne opleidingsaudit (zie 3.2) plaats. Deze vaste cyclus geldt voor 
elke kleinere opleidingsgroep in het Maastricht UMC+ en kan alleen 
van worden afgeweken na overeenstemming met COCM en A-MVO. 
In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op de kwaliteits-
instrumenten die in nevenstaand schema benoemd worden.

Kwaliteitscyclus Medische  
Vervolgopleidingen Maastricht UMC+
instrumentarium kleinere  
opleidings groepen (≤ 5 AIOS)

 8          SAMENgevat! SAMENgevat!          9



Slotwoord

Prof. dr. Walther van Mook, internist-intensivist, 

directeur A-MVO: 

“De kwaliteitszorg van medische opleidingen  
is voort durend in ontwikkeling. De externe 
eisen aan op leidingen veranderen en opleidin
gen zijn verplicht zich daaraan te houden.  
De kwaliteitszorg van de vervolgopleidingen  
in het Maastricht UMC+ probeert deze  
ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar  
wil ook voorloper zijn in het neer zetten van 
een intern kwaliteitszorgsysteem op maat  
dat aansluit bij de individuele behoefte  
per opleiding.”

Prof. dr. Michiel de Haan, radioloog,  

voorzitter COCM en DB COC:

 
“Het is goed mogelijk dat in de toekomst 
per vakgroep een eigen pad voor opleidings
kwaliteitzorg wordt uit gestippeld. Hierbij  
moet uiteraard voldaan worden aan de 
minimum eisen van de opleiding, maar wij 
gaan verder. We kunnen garant staan voor 
optimale opleidingskwaliteit wanneer alle  
betrokkenen streven naar continu verbeteren  
en  excelleren.”
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