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Voorwoord 
De interne opleidingsaudit (IOA) is binnen het MUMC+ een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus 

(zie figuren 1 en 2). Gedurende de cyclus van 5 jaar wordt iedere opleiding twee keer geauditeerd door 

een interne auditcommissie. Deze auditcommissie wordt samengesteld uit een pool van auditoren, het 

zogenaamde auditteam. De systematiek van IOA in de kwaliteitscyclus wordt voortdurend verder 

geprofessionaliseerd om ervoor te zorgen dat auditoren voldoende ervaring houden en interne 

opleidingsaudits als een speerpunt en prioriteit gezien blijft. 

 

 
Figuur 1. Kwaliteitscyclus MUMC+ vakgroepen >5 AIOS 

 

Figuur 2. Kwaliteitscyclus MUMC+ vakgroepen ≤5AIOS 
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Definities, begrippen en afkortingen 
 

Definities, begrippen en afkortingen 

Onderwerp Afkorting Omschrijving 
Academie Medische Vervolgopleidingen A-MVO A-MVO ondersteunt opleidingsgroepen in hun interne en 

externe kwaliteitszorg om samen tot excellente opleidingen 

te komen. A-MVO faciliteert de medische 

vervolgopleidingen op het gebied van kwaliteitszorg en 

opleidingsrelevante (bij)scholing. 

Algemeen voorzitter interne 

opleidingsaudit 
Voorzitter IOA De voorzitter IOA, tevens medisch specialist, heeft zicht op 

de ontwikkelingen van het auditteam en wordt ten alle 

tijden op de hoogte gesteld van de inhoud IOA’s. De 

voorzitter IOA heeft zitting in het DB-COCM en de COC 

ledenvergadering om aldaar ontwikkelingen, voortgang en 

processen iz. IOA te communiceren. Voor deze functie geldt 

de zittingsduur van 3 jaar, met de mogelijkheid tot 

eenmalige herbenoeming voor 3 jaar. Benoeming van de 

voorzitter vindt plaats in de plenaire COCM 

ledenvergadering. 

Auditcommissie Auditcommissie De auditcommissie is de voor iedere IOA benoemde 

commissie van deskundigen, die het visitatieproces volledig 

uitvoeren. Het auditteam bestaat uit een pool van 

gemotiveerde en getrainde auditoren, variërend van 

medisch specialisten, AIOS, onderwijskundigen en 

stafadviseurs. 

Auditor/Toehoorder  De auditor is clinicus en volgt de voor auditoren 

vastgestelde opleiding. Hierbij valt te denken aan 

professionele bijscholing, scholing in auditvaardigheden, 

auditorbijeenkomsten, etc. Hij/zij behoort tot de pool 

auditoren die ingezet kunnen worden als dagvoorzitter c.q. 

lid van het auditteam. 

Centrale opleidingscommissie MUMC+ COCM COCM is het overleg- en adviesorgaan voor de medische 

vervolgopleidingen met als doel het borgen van de 

randvoorwaarden voor kwalitatief goede opleidingen door 

onder andere de ontwikkelingen en het beleid inzake de 

interne kwaliteitszorg van de opleidingen te bewaken en te 

bevorderen. 

Dagvoorzitter auditcommissie Dagvoorzitter 

Auditcommissie 

De dagvoorzitter van de auditcommissie is de 

eindverantwoordelijke voor het auditproces die daarbij 

volledig ondersteund wordt door de stafadviseur van de A- 

MVO. 

Interne Opleidingsaudit IOA IOA is het uitgevoerde auditproces waarin gereflecteerd 

wordt op de wijze waarop een geauditeerde opleiding van 

het MUMC+ invulling geeft aan de opleiding en het daar 

bijbehorende excellente opleidingsklimaat. 

IOA bestuursvergadering  De IOA bestuursvergadering is de periodieke vergadering 

van het IOA bestuur bestaande uit de algemeen voorzitter 

IOA, een onderwijskundige A-MVO en een stafadviseur A- 

MVO 

Plenaire vergadering auditteam  De plenaire vergadering auditteam is de jaarlijkse 

vergadering waarbij alle auditoren gezamenlijk terug- en 

vooruitblikken op de procesgang en procedurele stand van 

zaken betreffende IOA, alsook de audits inhoudelijk 

nabespreken 

Training auditteam  Iedere auditor volgt de voor auditoren vastgestelde 

opleiding. Hierbij valt te denken aan professionele 

bijscholing, scholing in auditvaardigheden, 

  auditorbijeenkomsten, etc.  
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1. De auditoren; samenstelling & werving 

1.1 Samenstelling auditteam 
 Indien de grootte en/of samenstelling van het Auditteam hiertoe aanleiding geeft, worden alle 

medische specialisten en AIOS benaderd met de vraag of hij/zij interesse hebben om auditor te 

worden. Daarnaast wordt ook actief geworven. De geïnteresseerde medisch specialisten 

vergewissen zich van de gevraagde verantwoordelijkheden, motivering en relevante vereisten om 

als lid van de auditcommissie aangesteld te worden:

o Deze criteria zijn: (i) minimaal aan geaccrediteerde (opleidings-gerelateerde) 

professionaliserings-activiteiten deelgenomen in de voorafgaande vijf jaren, (ii) een 

afgeronde RGS visitatietraining, interne training cf. docentprofessionalisering (iii) bij 

voorkeur ervaring met auditeren/visiteren, (iv) jaarlijks bijwonen van de training IOA 

o Nieuwe en/of onervaren leden worden ingewerkt door audits één of meerder malen als 

toehoorder bij te wonen 

 In principe geldt een zittingstermijn van 3 jaar voor iedere auditor, gelet op natuurlijk verloop en het 

vrijwillig neerleggen van de taken van een auditor.

 De auditor die zijn werkzaamheden binnen het MUMC+ beëindigt kan nog maximaal één jaar na 

uitdiensttreding audits uitvoeren, mits de jaarlijkse voor auditoren vastgestelde training te hebben 

gevolgd.

 De auditor informeert het bestuur IOA tijdig en adequaat over verandering van zijn functie, een 

mogelijk belangenconflict, het mogelijk niet langer voldoen aan de profieleisen van een auditor dan 

wel andere zaken die van wezenlijke invloed zijn op het functioneren als auditor.

1.2 Samenstelling auditcommissie 
 Het IOA bestuur stelt per audit de samenstelling van de auditcommissie vast op basis van een 

roulatiesysteem van beschikbare auditoren uit het Auditteam en deelt deze in op basis van hun 

professionele aandachtsgebied (i.e. snijdend, beschouwend en ondersteunend).
1


 De Auditcommissie heeft de volgende samenstelling: minimaal 2 medische specialisten, 1 AIOS 

vertegenwoordiger, 1 onderwijskundige van de A-MVO en 1 stafadviseur A-MVO.

 In het audit jaarrooster is per audit de dagvoorzitter auditcommissie opgenomen, alsook de overige 

leden van de Auditcommissie

 Indien een lid van de Auditcommissie door overmacht verhinderd is op de auditdatum, dient dit lid 

zelf actief een gelijkwaardige vervanger te regelen, ondersteund door de stafadviseur A-MVO en de 

dagvoorzitter.

1.3 Evaluatie van auditoren en auditcommissie 
 De individuele auditoren hebben jaarlijks een evaluatie over hun audit werk. Dit bestaat uit een 

performance feedback systeem per auditor waarbij de auditor vanuit twee invalshoeken beoordeeld 

wordt en feedback ontvangt: door de auditor zelf (Zelfevaluatie Auditor), gevolgd door een 

evaluatiegesprek met het bestuur IOA.

 De Auditcommissie voert een eigen PDCA-cyclus na het uitvoeren van een audit t.b.v. een goede 

procesbegeleiding. Deze wordt besproken tijdens de plenaire vergadering van het auditteam en/of 

de training IOA. Input hiervoor wordt verkregen door een performance feedback systeem door 

collega auditoren (groepsevaluatie auditteam), en een terugkoppeling van de geauditeerde afdeling

t.a.v. het functioneren van de Auditcommissie (middels een enquête). 
 Tijdens de jaarlijkse plenaire vergaderingen van het auditteam ligt de nadruk op alle nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van de opleidingskwaliteit binnen de medische vervolgopleidingen en 

de eerdergenoemde PDCA-cycli. Voorstellen voor het benoemen van opleidingsgroepen met een

 

1 Het streven is maximaal 20 gemotiveerde auditoren met een evenredige verdeling snijdend en beschouwend (uitgaand van 15  

audits in 2019) te includeren in het auditteam. 
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voorbeeldfunctie worden (door onderwijskundigen) gedaan op basis van de uitzonderlijke aandacht 

die zij besteden aan specifieke opleidingsonderdelen. Dit blijkt uit de vormgeving van (onderdelen 

van) de opleiding en het streven naar een uitmuntende opleidingskwaliteit. Gezamenlijk wordt 

besloten welke opleiding als voorbeeldfunctie fungeert. Dit advies wordt doorgespeeld aan het DB- 

COCM, die de opleiding de mogelijkheid biedt zich tijdens een ledenbijeenkomst COCM te 

presenteren en zodoende ‘best practices’ te delen met andere opleidingen. 

 
2. Profiel van de auditor 

2.1 Generieke profieleisen auditor 
 De auditor vervult op het moment van aanmelding en het volgen van de auditorentraining één van 

de volgende functies binnen het MUMC+: medisch specialist, opleider/plaatsvervangend opleider of 

lid van de opleidersgroep, arts-assistent in opleiding tot medisch specialist, stafadviseur of 

onderwijs/opleidingsadviseur.

 De auditor heeft met betrekking tot de status van auditor de instemming van het hoofd van 

zijn/haar afdeling binnen het MUMC+.

 De auditor heeft kennis van het reglement en de procedure IOA en heeft de voor auditoren 

vastgestelde training gevolgd.

 De auditor committeert zich aan de binnen de IOA afgesproken tijdinvestering voor de 

voorbereiding, uitvoering en rapportage, en daarmee samenhangende planning.

 De auditor onderschrijft de missie, visie en waarden van de IOA.

 De auditor is aanwezig bij de voor- en/of nabesprekingen van de voor hem uit te voeren IOA.
 De auditor controleert het conceptverslag op feitelijke onjuistheden en vult waar nodig aan met 

adviezen en aanbevelingen.

 De auditor neemt deel aan de evaluaties (performance feedback systeem).

2.2. Specifieke profieleisen leden auditcommissie 
 De toelichting en competenties voor de verschillende auditorrollen zijn aanvullend op de 

profieleisen zoals hierboven beschreven. De auditor vervult op het moment van het dag 

voorzitterschap IOA één van de volgende functies binnen het MUMC+: lid van de opleidersgroep, 

medisch specialist.

 
2.2.1 Lid is dagvoorzitter 

 Om voor het dag voorzitterschap in aanmerking te komen moet de auditor aan ten minste 1 audit 

als toehoorder en 1 audit als actief lid hebben deelgenomen.

 Initieert besprekingen ter voorbereiding of na afloop van de IOA, ondersteund door de stafadviseur 

A-MVO.

 Bewaakt de tijdsplanning tijdens de audit.

 Draagt zorg voor een goed en gestructureerd verloop van de gesprekken tijdens de audit.
 Draagt zorg voor gelijkwaardige inbreng van ieder lid van de Auditcommissie in de gesprekken op 

basis van hun eigen expertise tijdens de audit.

 Verzorgt met regelmaat samenvattingen en weet aan het einde van de audit de bevindingen, eerste 

conclusies en adviezen van de auditcommissie compact en duidelijk naar voren te brengen.

 Is verantwoordelijk voor het eindverslag.

 Fungeert als intermediair tussen de Auditcommissie en het dagelijks bestuur COCM.
 Licht op aanvraag van het Dagelijks Bestuur COCM de procesgang en het eindverslag toe tijdens hun 

ledenvergadering, met een mogelijkheid tot schriftelijke toelichting.

 Is samen met de stafadviseur A-MVO verantwoordelijk voor de dag planning, en daarmee dus ook 

het nakomen van de planning van het jaarrooster.
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2.2.2 Lid is medisch specialist 
 Ieder lid medisch specialist verricht minimaal 2 audits per jaar, waarvan ten minste 1 audit als 

dagvoorzitter Auditcommissie

 Beoordeelt als ‘externe reviewer’ met enige regelmaat een verslag van een IOA waarvan men geen 

formele auditor was.

2.2.3 Lid is AIOS 
 Heeft bij voorkeur zelf minimaal 1 externe (RGS e.d.) visitatie als AIOS bijgewoond.
 Woont de introductiebijeenkomst voor nieuwe AIOS auditoren bij.

2.2.4 Lid is stafadviseur A-MVO 

 Plant samen met de dagvoorzitter auditcommissie de voor- en/of nabesprekingen IOA.
 Is verantwoordelijk voor de audit dag planning, samen met de dagvoorzitter van de betreffende 

audit.

 Draagt zorg voor de uitvoering en eventuele benodigde actualisering van de verschillende fasen van 

de auditprocedure.

 Stelt per kalenderjaar een auditrooster op.
 Schrijft het eindverslag volgens de centrale thema’s die besproken zijn met de geauditeerde AIOS- 

groep en stafleden en verwoord (onderliggende) adviezen en aanbevelingen van de Auditcommissie

 Onderhoudt alle contacten met de leden van het auditteam.
 Heeft zitting in de IOA bestuursvergadering en werkt samen met de leden aan verbetering en 

ontwikkeling t.b.v. de IOA .

2.2.5 Lid is onderwijskundige 
 Kan op verzoek van de AIOS-auditor tijdens de IOA zitting nemen bij het vertrouwelijk gedeelte met 

de AIOS.

 Is bij verbeterpunten, onduidelijkheden en/of vragen t.a.v. de opleiding de gesprekspartner voor de 

geauditeerde afdeling.

 Organiseert mede de jaarlijks geaccrediteerde training “Interne opleidingsaudit MUMC+”.
 Zet de IOA PDCA-cyclus t.b.v. een goede procesbegeleiding uit en bespreekt deze tijdens de plenaire 

vergadering auditteam en/of tijdens de training “Interne opleidingsaudit MUMC+”.

 Zet het performance feedback systeem in werking door collega auditoren (groepsevaluatie 

auditteam), en geeft een terugkoppeling van de geauditeerde afdeling t.a.v. het functioneren van de 

auditcommissie (middels een enquête).

 Heeft zitting in de IOA bestuursvergadering en werkt samen met de leden aan verbetering en 

ontwikkeling t.b.v. de IOA.

2.2.6 Lid is extern medisch specialist 
 Neemt op vrijwillige basis deel aan de IOA na akkoord van de AIOS.

 Is medisch specialist c.q. inhoudsdeskundige uit het te auditeren vakgebied.

 Wordt voorgedragen door de opleider van de te auditeren opleiding, in overleg met de AIOS.

 
3. Dagelijks Bestuur COCM 

 Accordeert jaarlijks de samenstelling van het auditteam.

 Accordeert de per kalenderjaar samengestelde auditplanning en auditcommissies.
 Kent op basis van het eindverslag en de motivatie van de dagvoorzitter Auditcommissie de 

definitieve ‘audit kleur’ toe en koppelt deze terug aan de geauditeerde afdeling.

 Een opleidingsvakgroep die niet akkoord gaat met de besluitvorming van het DB-COCM kan 

daartegen beargumenteerd schriftelijk verweer aantekenen binnen een termijn van vier weken na 

bekendmaking van de kleur, adviezen en aanbevelingen. De opleider dient zich dan te richten tot de 

ambtelijk secretaris van het DB-COCM (Mevr. Nicole Groenendal-Hardy).
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4. Gedragscode auditteam 

4.1 Inhoudelijk 
 De auditoren gaan te allen tijde zeer vertrouwelijk om met de aangeleverde documenten en de 

kennis over de opleiding. Dit betekent volstrekte geheimhouding omtrent gegevens en beoordeling 

van de te auditeren c.q. geauditeerde afdeling.

 Er mag geen belangenverstrengeling zijn tussen de auditoren en de te auditeren afdeling. Het 

beoogde lid van de auditcommissie geeft direct na het verschijnen van de concept jaarplanning de 

reden van eventuele belangenverstrengeling aan. Te auditeren afdelingen kunnen bij het 

bekendmaken van het Auditteam zelf ook mogelijke belangenverstrengeling melden.

 De auditoren stellen zich tijdig op de hoogte van alle veranderingen in de procedure, -documenten 

en –criteria. Dit wordt aan hen kenbaar gemaakt middels de jaarlijkse training, plenaire vergadering 

en voor- en nabespreking interne opleidingsaudits.

4.2 Professioneel 
 De auditoren stellen zich zakelijk en professioneel op, waarbij (dienst)bereikbaarheid niet mogelijk is 

tijdens de IOA.

 De auditoren werken zo objectief en onbevooroordeeld mogelijk. De mening van de individuele 

auditor is ondergeschikt aan de gemeenschappelijke mening van de Auditcommissie

 De auditoren werken consciëntieus; er wordt onderscheid gemaakt tussen wenselijkheid en 

werkelijkheid, er worden meerdere bronnen geraadpleegd, argumenten worden zorgvuldig 

onderbouwd.

 De auditoren zijn gemotiveerd en enthousiast en stralen dit uit naar de te auditeren opleiding.
 De auditoren houden zich aan gestelde tijden en afspraken en respecteren de identiteit en aard van 

de opleiding.

4.3 Binnen de auditcommissie 
 De auditor staat open voor feedback en er wordt met respect voor ieders mening omgegaan.

 Er wordt een gezamenlijke inspanning geleverd ten behoeve van een goede en zorgvuldige 

voorbereiding op de IOA.

 De afgesproken tijdslijnen worden waar mogelijk strikt gehandhaafd.

 
5. Vacatiegelden 

 Ter compensatie van de onttrekking aan de werkvloer van de medisch specialist wordt per audit een 

vergoeding aan de afdeling waarbinnen de auditor werkzaam is toegekend, tenzij de auditor als 

toehoorder optreedt. Dit geldt uitsluitend voor de medisch specialist die zitting heeft in de 

Auditcommissie Het vacatiegeld omvat een vast bedrag per audit op basis van nacalculatie in 

januari/februari voor de door de medisch specialist gemaakte uren in het voorafgaande jaar.

 Ter compensatie van de onttrekking aan de werkvloer van de AIOS wordt per audit een vergoeding 

aan de Arts-Assistenten Vereniging (AAV) toegekend. Dit geldt uitsluitend voor de AIOS die zitting 

heeft in de Auditcommissie, tenzij de AIOS als toehoorder aansluit. Het vacatiegeld omvat een vast 

bedrag per audit op basis van nacalculatie in januari/februari voor de door haar AIOS gemaakte uren 

in het voorafgaande jaar. Het bestuur van de AAV besteedt deze gelden aan opleidings- of 

onderwijszaken, in de vorm van weten beurzen t.b.v. congres en cursusdeelname door AIOS. De AIOS 

zal een certificaat van IOA deelname ontvangen t.b.v. het digitale portfolio. Een DOO punt wordt na 

aanvraag via mijnoorzon.nl toegekend.

 Uitkering van de medisch specialisten en de AIOS vindt plaats in het daaropvolgend jaar na realisatie 

(februari) in de vorm van extra budgetophoging met als doel om de afdelingen in de gelegenheid te 

stellen de gelden aan opleidingsactiviteiten te besteden.

 Een auditor extern medisch specialist kan op vrijwillige basis budgetneutraal mee auditeren en 

ontvangt geen financiële vergoeding voor deelname.
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6. De auditprocedure 

6.1 Het jaar auditrooster 
 De voorgenomen auditdata en de samenstelling van de auditcommissie voor het volgend jaar 

worden bekend gemaakt via een jaar-auditrooster dat vóór 1 september van het lopend jaar aan de 

te auditeren afdelingen gestuurd wordt vanuit de A-MVO.

 Afdelingen kunnen gemotiveerd bezwaar aantekenen over de samenstelling van de auditcommissie 

bij conflicterende belangen tussen een lid van de auditcommissie en de te auditeren opleiding.

 Te auditeren opleidingen nemen kennis van het voorgenomen jaarplanning en laten binnen 1 

maand na verzending aan de stafadviseur A-MVO weten of dit rooster akkoord is.

 De jaarplanning, waarin de auditdata en de samenstelling van de auditcommissie is opgenomen, 

wordt in de bestuursvergadering van het DB-COCM van september/oktober vastgesteld. 

Aansluitend wordt dit vastgestelde rooster in die maand verstuurd naar de te auditeren opleidingen 

en leden van de Auditcommissie

 De definitieve jaarplanning wordt door de stafadviseur A-MVO gemaakt; voor 1 november van het 

lopend jaar is het jaarrooster gereed.

 Gedurende het jaar stemt de te auditeren opleiding met de stafadviseur A-MVO af welke 

ondersteuning in het auditproces gewenst is.

6.2 Het dagprogramma 
 

 Gesprek met … Gesprek over … Duur van het 
gesprek ... 

1. Auditcommissie & de 

AIOS-groep 

Mogelijke succes en verbeterpunten voor de opleiding vanuit het perspectief 

van de AIOS. 
60 minuten 

 

 

2. 

AIOS auditor & AIOS- 

groep 

Mogelijke succes en verbeterpunten voor de opleiding met bijzondere focus 

op de moeilijk bespreekbare punten. 

Dit gesprek is vertrouwelijk. De AIOS auditor kan, op aangeven van de AIOS- 

groep, verslag uitbrengen na afloop van het vertrouwelijke gesprek aan de 

auditcommissie (evt. teneinde de verslaglegging).De AIOS groep kan ook 
terugkoppelen met de vertrouwenspersoon. 

 

 

 
30 minuten 

Auditcommissie 

onderling 

Aangedragen verbeterpunten vanuit het perspectief van de AIOS worden 

besproken. De voorbereidingen voor het stafgedeelte worden getroffen, 

alsook een eerste opzet t.b.v. verslaglegging wordt onderling besproken. 

3. Auditcommissie & de 

stafleden 

Mogelijke succes en verbeterpunten voor de opleiding vanuit het perspectief 

van de staf. 
45 minuten 

 

 
4. 

Auditcommissie 

onderling 

Aangedragen succes en verbeterpunten vanuit het perspectief van de staf, 

in combinatie met eerder verworven informatie door AIOS, wordt 

besproken. 

De voorbereidingen voor de terugkoppeling aan de gehele groep worden 

getroffen alsook de tweede opzet t.b.v. verslaglegging wordt onderling 

besproken. 

15 minuten 

5. 
Auditcommissie, 

stafleden en AIOS- 
groep 

Algemene terugkoppeling verloop IOA, adviezen in de vorm van 

succesfactoren (wat gaat goed) en mogelijke verbeterpunten (wat kan 
beter) worden aangereikt. 

30 minuten 

6.3 Voorafgaand aan IOA 
 De benodigde documenten (zie procedure IOA) worden uiterlijk 2 weken voor de auditdatum aan de 

leden van de auditcommissie verzonden. De te auditeren opleiding draagt hierbij de 

verantwoordelijkheid alle benodigde documenten op tijd aan te leveren.

 Bij de voorbereiding van de IOA kan zo nodig relevant geachte audit of visitatie gegevens 

opgevraagd worden (te denken valt bijvoorbeeld aan de CIMKA).

 De stafadviseur A-MVO verricht een eerste beoordeling van de aangeleverde documenten en 

bijlagen op volledigheid en op vragen-of behoefte aan toelichting n.a.v. inhoud.

 Op basis van deze documenten bereidt de auditcommissie zich voor.
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 De auditcommissie stemt zijn bevindingen op elkaar af. Dit vindt bij voorkeur voorafgaand aan de 

IOA plaats. De dagvoorzitter auditcommissie initieert hiertoe een bijeenkomst, ondersteund door 

stafadviseur AMVO. Indien een aparte voorbespreking niet mogelijk is wordt hiertoe een half uur 

voor de aanvang van de IOA nog gelegenheid geboden. In dit vooroverleg worden tevens afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de IOA inhoud zal krijgen en eventuele aandachtspunten worden 

benoemd.

6.4 Tijdens IOA 
 De IOA vindt plaats op een centrale locatie binnen de afdeling van de te auditeren opleiding.
 De doelstelling van de IAO is om door middel van monitoring van de medische vervolgopleiding bij 

te dragen aan het verbeteren van de opleidingskwaliteit. Hierbij wordt samen met de opleiders en 

AIOS constructief gewerkt aan het verbeteren van de opleidingskwaliteit door:

o te evalueren wat goed gaat en waar men nog kan verbeteren, 

o ruimte te bieden voor eigen creativiteit van de opleidingsgroep, 

o het continueren van de kwaliteitsbewaking via monitoring, gebaseerd op het systematisch 

doorlopen van de PDCA cyclus, 

o na te gaan of de opleiding voldoet aan de minimumeisen en verplichtingen zoals landelijk 

door de RGS vastgesteld in het Kaderbesluit, inclusief de (verplichte) opleidingsgerichte bij- 

en nascholing 

o opvolging te geven aan de lokaal en regionaal door respectievelijk COC-M en OOR ZON 

genomen besluiten in het kader van het geldende opleidingskwaliteitsbeleid 

o specifiek aandacht te besteden aan de voor de opleiding relevante thema’s t.a.v. 

modernisering en ontwikkeling, alsook aan de onderlinge samenwerking en de rol van 

aanpalende specialismen, en de academisch meerwaarde van de opleiding 

 Tijdens de IOA kan een korte mondelinge terugkoppeling van een relevant geachte audit of visitatie 

gevraagd worden.

 Ten alle tijden dienen opleider en plaatsvervangend opleider, alsook het hoofd van de afdeling 

aanwezig te zijn. Verder wordt geacht dat 2/3 van de AIOS vertegenwoordigd zijn. Bij vakgroepen 

met <15 stafleden wordt geacht dat tenminste 2/3 van stafleden aanwezig zijn. Bij vakgroepen > 

15 stafleden in dienst wordt geacht dat tenminste 1 staflid per aandachtsgebied (c.q. ziekenhuis) 

aanwezig is, alsook alle stafleden die een mentor functie vervullen. Indien de gewenste 

aanwezigheid niet gehaald wordt, of de aanwezige stafleden geen goede representatie vormen 

(dus niet per aandachtsgebied of mentorschap aanwezig) kan de dagvoorzitter IOA ter plekke 

beslissen of de IOA opgeschort wordt tot nader order. Het is de verantwoordelijkheid van de te 

auditeren afdeling ervoor te zorgen dat een goede reflectie van het opleidingsklimaat verkregen 

kan worden. Voorafgaand aan de audit wordt een aanwezigheidslijst, inclusief 

opleidingsgerelateerde functie, aan de commissie toegezonden. 

 De IOA wordt afgesloten met een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en adviezen 

door de dagvoorzitter Auditcommissie

6.5 Na afloop IOA 
 Het conceptverslag wordt door de stafadviseur A-MVO integraal en gelijktijdig teruggekoppeld aan 

de alle leden van de auditcommissie ter beoordeling op feitelijke onjuistheden. T.b.v. de accordering 

van het conceptverslag reageert de auditcommissie uiterlijk binnen 1 week. Indien niet binnen de 

gestelde termijn gereageerd wordt, wordt er vanuit gegaan dat er geen feitelijk onjuistheden in het 

conceptverslag staan en dit akkoord is. Bij inhoudelijke onenigheid in het verslag zal de 

dagvoorzitter het finale besluit nemen en dit met de stafadviseur A-MVO kortsluiten.

 Om de uniformiteit van de verslagvoering te bevorderen en tekstuele onduidelijkheden te 

voorkomen wordt een medisch specialist uit het auditteam die niet aanwezig was tijdens de IOA 

gevraagd worden het conceptverslag te lezen. In hetzelfde kader wordt deze medisch specialist ook 

gevraagd om op basis van het verslag een kleurcode te suggereren. Deze kleurcodering wordt 

uitsluitend gebruikt voor interne kwaliteitscontrole van het Auditteam . Het conceptverslag wordt 

tegelijkertijd naar de stafleden van de afdeling (onderdeel stafleden) en AIOS-groep gestuurd 

(onderdeel AIOS). Beide groepen krijgen maximaal 2 weken de tijd voor rectificatie en verificatie van 
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het conceptverslag. Het conceptverslag met gerectificeerde onjuistheden en eventuele aanvullingen 

wordt ter voorbereiding aan de agenda van de eerstvolgende DB-COCM vergadering toegevoegd. 

Voor dit deel van de DB vergadering zal ook de voorzitter van de Audit Commissie worden 

uitgenodigd om de verslaglegging mondeling toe te lichten. Tijdens deze vergadering zal een 

definitieve kleurcode worden toegekend aan de geauditeerde afdeling waarbij drie scenario’s 

mogelijk zijn, te weten: Groen, Oranje, Rood.
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Groen-scenario 
De kwaliteit wordt als zodanig goed beoordeeld dat er sprake is van een continue verbetercultuur 

waarbij wordt ingeschat dat bij de volgende RGS visitatie maximale verlenging van opleidingserkenning 

verleend wordt. 

Oranje-scenario 
De kwaliteit wordt als zodanig beoordeeld dat er nog verbeteringen mogelijk en gewenst zijn t.a.v. de 

opleiding waarbij wordt ingeschat dat bij de volgende RGS visitatie maximale verlenging van 

opleidingserkenning twijfelachtig wordt geacht. De voorzitter DB-COCM , de voorzitter auditcommissie, 

de directeur A-MVO en de voorzitter RvB worden direct op de hoogte gesteld door de dagvoorzitter 

auditcommissie. 

Rood-scenario 

De kwaliteit wordt als zodanig beoordeeld dat er serieuze tekortkomingen bestaan t.a.v. de opleiding en 

er wordt ingeschat dat bij de volgende RGS visitatie de opleidingserkenning in gevaar is. De voorzitter 

DB-COCM , de voorzitter auditcommissie, de directeur AMVO en de voorzitter RvB worden direct op de 

hoogte gesteld door de dagvoorzitter auditcommissie. 

Noot: Indien een Interne Opleidings Audit voortijdig wordt afgebroken kan er door de auditcommissie ad 

hoc een “rood scenario” worden gegeven. In dit geval zal terugkoppeling volgen door de dagvoorzitter 

aan de voorzitter centrale opleidingscommissie en de directeur academie MVO. 

 Het eindverslag, met geïntegreerd finale oordeel DB-COCM, wordt verstuurd aan de opleider en een 

AIOS-afgevaardigde van de opleiding met verzoek dit te bespreken in de eerstvolgende 

opleidingsvergadering.

 Op basis van de aanbevelingen en adviezen zoals beschreven in het eindverslag zullen door de 

opleiding verbeterpunten geformuleerd worden in de voor de opleiding specifieke PDCA-cyclus. 

Ondersteuning en advisering door een onderwijskundige A-MVO wordt hierbij aangeboden.

 Het eindverslag is eigendom van de geauditeerde opleiding en wordt tevens gearchiveerd bij A-MVO 

en geïntegreerd in het digitale kwaliteitsdashboard (in ontwikkeling).

 Wanneer het DB- COCM van oordeel is dat opvolging en ondersteuning van de geauditeerde 

afdeling noodzakelijk is om de kwaliteit van de opleiding te borgen c.q. optimaliseren kan het 

begeleidingstraject in werking treden.

 
7. Benodigde documenten 
Diverse documenten worden door de auditcommissie gebruikt t.b.v. de voorbereiding en tijdens de IOA. 

De te auditeren opleiding heeft de verantwoordelijkheid deze beschikbaar te stellen via de stafadviseur 

AMVO. Voorafgaand aan de IOA worden tevens een aantal documenten door A-MVO aangeleverd aan 

de Auditcommissie De te auditeren opleiding heeft de verantwoordelijkheid deze bijlagen te controleren 

op juistheid en volledigheid. Hieronder een overzicht. 
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Benodigde documenten Verantwoordelijkheid te 

auditeren opleiding 

Conform RGS hernieuwde 

erkenning 

Controle aanwezige leden opleidingsgroep en AIOS op dag audit 2 

weken van tevoren 
Aanleveren  

Presentielijst van aanwezige leden opleidingsgroep en AIOS op dag 

audit 
Aanleveren  

Lijst van leden opleidingsgroep (incl. opleider en plaatsvervangend), 

met per lid geaccrediteerde didactische trainingen en Fte’s 
Aanleveren Bijlage 2 

Specifieke opleidingstaken en verplichtingen leden opleidingsgroep Aanleveren Bijlage 3 

Verslagen opleidingsvergaderingen afgelopen twee jaar & planning 

opleidingsvergadering komend jaar 
Aanleveren Bijlage 5 

Overzicht lokaal cursorisch onderwijs (onderwerpen, docenten en 

data) afgelopen jaar en het komend jaar 
Aanleveren Bijlage 6 

Lokaal en regionaal opleidingsplan Aanleveren Bijlage 7 

Meest recente verbeterplan in het kader van de PDCA cyclus Aanleveren Bijlage 9 

Lijst van AIOS (naam, percentage werkzaamheid, startdatum 

opleiding) 
Aanleveren Bijlage 21 

Overzicht deelname ‘didactisch onderwijs en overige 

mogelijkheden t.a.v. het verwerven van opleidingsgerichte 

competenties’ door leden opleidingsgroep 

Controleren  

Overzicht deelname discipline overstijgend onderwijs door AIOS Controleren  

Meest recente resultaten kwaliteitsindicatoren (via digitale 

kwaliteitsdashboard), te weten D-RECT, MCTQ c.q. Gesprek 

opleidingsklimaat + verslag voorgaande IOA + verslag 

opleidingsreflectiegesprek + RGS correspondentie (aanbevelingen, 

zwaarwegende adviezen en/of voorwaarden) 

Controleren  

 

 

Dit document is opgemaakt namens het DB van de Centrale Opleidingscommissie (COCM) te 

Maastricht UMC+ d.d. 1 juli 2019, 

 

Handtekening: 

 

Prof. Dr. M. de Haan, voorzitter 
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Bijlage 1. Handreiking auditoren ‘Modern Opleiden’ / onderlegger 

verslaglegging 
 

 

Introductie / algemene inleiding 

 
 

1. Erkenningsaanvraag / Visitatiewerkdocument 
□ Geformuleerde voorwaarden en/of (zwaarwegende) adviezen zijn bekend bij gehele AIOS- en 

opleidingsgroep 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

2. Opleidingskwaliteit / kwaliteitscyclus 
□ Conform intern kwaliteitsbeleid MUMC+ worden instrumenten voor kwaliteitsverbetering 

gehanteerd door de opleidingsgroep (DRECT & MCTQ OF gesprek opleidingsklimaat; Reflectiegesprek; 

etc.) 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ Conform intern kwaliteitsbeleid MUMC+ heeft de opleidingsgroep een eigen PDCA-cyclus 

□ Verbeterpunten worden schriftelijk in een plan van aanpak vastgelegd (PD) 

□ Implementatie van het plan wordt gevolgd en gecontroleerd (CA) 
Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

3. Supervisie en Feedback 

- Aanwezigheid AIOS en leden opleidingsgroep: 

- Reguliere of tussentijdse audit 
- Het doel van de IOA is om door middel van monitoring van de opleiding bij te dragen aan het 

verbeteren van de opleidingskwaliteit. Er wordt met name gekeken naar wat goed gaat en 

waar men nog kan verbeteren. Benadrukt wordt dat de IOA niet bedoeld is ter voorbereiding op 

de externe visitatie. 

Vakgroep / 

afdeling: 

Opleiders duo: 

XXX, opleider 

XXX, plv. opleider 

Datum IOA: 

Samenstelling auditcommissie: 

XXX, Voorzitter 
XXX, Medisch specialist(en) 

XXX, Onderwijskundige A-MVO 

XXX, AIOS vertegenwoordiger 

XXX, Toehoorder(s) 

Verslaglegging: 

XXXX, stafadviseur A-MVO 



Centrale Opleidingscommissie/Cie. Interne Opleidingsaudits 
Versie 2019 

 

□ De kwaliteit en kwantiteit van de supervisie is goed. AIOS vragen voldoende feedback. Feedback is 

structureel en frequent. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ Supervisors en leden van de opleidingsgroep zijn rolmodellen en geven het goede voorbeeld (sterke 

en minder sterke punten). 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ Op de afdeling heerst een veilige sfeer (overdag, tijdens dienst, overdracht, samenwerking peers, 

etc.) 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

4. Onderwijs en Competentie ontwikkeling 
□ De AIOS en leden van de opleidingsgroep zijn bekend met het regionale en lokale opleidingsplan. Zij 

zijn betrokken (geweest) bij de ontwikkeling ervan. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ Een individueel opleidingsplan wordt voor iedere AIOS samen met de opleider geformuleerd en 

gemonitord (leerdoelen, toetsing, etc.). De opleidingsgroep is op de hoogte van de individuele 

leerdoelen van de AIOS en levert waar mogelijk een bijdrage cq. houdt hier rekening mee. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ Feedback en zelfevaluatie cq. toetsing en beoordeling verloopt conform de leerdoelen in het IOP en 

worden in het portfolio van de AIOS opgenomen. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ Alle leden van de opleidingsgroep participeren actief in de (voor de opleiding verplichte) 

onderwijsactiviteiten / onderwijsmomenten (CAT, refereerbijeenkomsten, klinische conferenties, 

overdracht, etc.) 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 
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□ Er is genoeg variatie in het leeraanbod. Patiëntencontacten en patiëntenbesprekingen zijn 

voldoende leerzaam. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ De opleiding biedt mogelijkheden tot individualisering (verkorten, versnellen, differentiëren) door 

oa. EVS’s, EPA’s, etc. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ De opleidingsgroep is wetenschappelijk actief en heeft duidelijke wetenschappelijke interesse 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ De leden van de opleidingsgroep voldoen aan de RGS vereiste van ‘geaccrediteerde deskundigheid 

bevorderende activiteiten met didactische aspecten t.b.v. de opleiding’ (docent professionalisering, 

didactisch onderwijs en overige mogelijkheden t.a.v. het verwerven van opleidingsgerichte 

competenties). 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ De AIOS voldoet aan de MUMC+ vereiste van ‘discipline overstijgend onderwijs t.b.v. het 

ontwikkelen van de algemene competenties’ (jaarlijks 2 DOO-punten) 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

5. Individuele profilering actuele thema’s 
□ De opleidingsgroep stimuleert de individuele profilering van AIOS inzake actuele thema’s, met een 

bijzondere aandacht voor het (bewustzijn van) doelmatigheid. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

6. Werk in balans 
□ De opleidingsgroep is bekend met (dreigend) burn-out bij AIOS en pakt deze kwesties vertrouwelijk 

en professioneel aan. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 
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□ De energiebronnen en stressoren van de AIOS zijn gekend. Alle leden van de AIOS- en 

opleidingsgroep trachten mekaars bevlogenheid te stimuleren. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

7. Overig 
□ De AIOS- en opleidingsgroep levert een actieve bijdrage aan (ten minste vier) jaarlijkse 

opleidingsvergaderingen. De resultaten van opleidingsgerichte inspanningen worden besproken. 

AIOS hebben invloed op de agenda. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ De opleidingsinrichting (werk-, leer-, studieplekken en leerbronnen) zijn op adequate wijze 

ingericht in de voor de opleiding benodigde ruimte en faciliteiten. 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 

 

□ De academische meerwaarde van opleiding in een academische setting wordt erkend 

Tijdens de audit kwam hierover het volgende naar voren: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Advies / aanbevelingen door auditcommissie: 
 

Volgende relevante punten voor verbetering werden aangedragen om de opleiding (nog) een stap 

hoger te krijgen: 

Gesprek met AIOS: 
Gesprek met opleidingsgroep: 

Rapportcijfer opleiding: 


