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De Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 

Tandheelkunde (NMT), in vergadering bijeen op 1 juli 2010, gelet op artikel 18 van de Regeling inzake de 

Opleiding en Registratie van Specialisten (hierna: de Regeling), besluit tot het vaststellen van de volgende 

voorschriften: 
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Artikel 1 Visitatiecommissie 

1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de Regeling (aanvraag erkenning opleidings-

inrichting, opleider en plaatsvervangend opleider) stelt de SRC voor elk wettelijk erkend specialisme 

telkens per visitatie een visitatiecommissie in. 

2. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie leden van het betreffende specialisme. Eén van de leden 

van de visitatiecommissie is gewoon lid van de SRC en fungeert als voorzitter van de visitatiecommissie. In 

voorkomende gevallen kunnen meerdere gewone leden van de SRC fungeren als leden van de 

visitatiecommissie. Indien de visitatie van de SRC wordt gecombineerd met een visitatie in het kader van 

de intercollegiale toetsing kan de SRC besluiten tot een geringere omvang van de visitatiecommissie.  

3. In de visitatiecommissie kunnen geen personen zitting hebben die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de te 

visiteren opleidingsinrichting, dan wel werkzaam zijn in dezelfde regio. 

4. De leden van de visitatiecommissie dienen bij voorkeur vijf jaar ingeschreven te zijn in het betreffende 

specialistenregister. 

5. De SRC benoemt de leden van de visitatiecommissie voor de duur van de visitatie. 

 

Artikel 2 Visitatie en erkenning  

1. Onder visitatie wordt verstaan een ter plaatse te verrichten onderzoek naar het functioneren van de 

opleiding, de opleider, de plaatsvervangend opleider en de opleidingsinrichting, met het doel een zo 

objectief mogelijk oordeel te verkrijgen over de kwaliteit van de opleiding. Er wordt getoetst aan de 

Algemene en Bijzondere eisen van het Centraal College (CC). 

2. Alvorens een specialist als opleider resp. plaatsvervangend opleider en een inrichting als 

opleidingsinrichting (hernieuwd) kan worden erkend, dient een visitatie te worden verricht. 

3. Indien een (plaatsvervangend) opleider zijn taak heeft neergelegd of is overleden en een andere specialist 

deze taak wenst over te nemen, en indien ten aanzien van de opleidingsinrichting essentiële veranderingen 

zijn opgetreden, dient, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid, een nieuwe visitatie te worden 

verricht. 

4. Een visitatie vindt plaats naar aanleiding van een daartoe strekkend gedocumenteerd verzoek van de 

(beoogd) (plaatsvervangend) opleider en van het bestuur van de inrichting tezamen, dat aan de secretaris 

van de SRC moet worden gericht. 

5. Indien een erkenning als (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting moet worden verlengd 

(hernieuwde erkenning), geschiedt de visitatie op aanwijzing en in opdracht van de SRC. 

6. De SRC kan besluiten een tussentijdse visitatie te doen plaatsvinden. 

7. Onverminderd het bepaalde in het zesde lid, kan de SRC besluiten tussen de (beoogde) (plaatsvervangend) 

opleider en/of het bestuur van de (beoogde) opleidingsinrichting te verzoeken schriftelijke inlichtingen te 

verstrekken over de opleiding. 

  

Artikel 3 Visitatie  

1. De visitatiecommissie vormt haar oordeel door middel van gesprekken met de (beoogde) (plaatsvervangend) 

opleider, de vaste staf, het bestuur c.q. de directie en de assistenten in opleiding, door het doen van 

waarnemingen ter plaatse alsmede door het inzien van voor de opleiding van belang zijnde gegevens (zoals 

jaarlijkse evaluatieformulieren en jaarverslagen). Van de gehouden visitatie stelt de voorzitter van de 

visitatiecommissie een verslag op dat aan de SRC wordt voorgelegd uiterlijk zes weken na de visitatie. 

2. De visitatiecommissie deelt in haar verslag mee of de (beoogde) (plaatsvervangend) opleider en 

opleidingsinrichting als dan niet aan de eisen voor de opleiding voldoen met vermelding van de redenen, die 

tot dit oordeel hebben geleid alsmede van de eventueel ter verbetering noodzakelijk geachte maatregelen. 

3. Indien de SRC heeft bepaald dat binnen een zekere termijn aan een aantal voorwaarden moet voldaan om de 

erkenning te kunnen verkrijgen of behouden, kan worden volstaan met een beperkte visitatie, gericht op de 

betreffende voorwaarden, onverminderd de bevoegdheid van de visitatiecommissie om ook aan andere 

aspecten van de opleiding aandacht te besteden. 

 

Artikel 4 Visitatieduur, visitatieverslag, visitatierapport 

1. Iedere (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting wordt tenminste om de vijf jaar gevisiteerd, 

onverminderd het gestelde in artikel 2, derde en vierde lid. 

2. Indien bij een visitatie belangrijke tekortkomingen worden geconstateerd of indien het voor een eerste maal 

te erkennen (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting betreft, kan de SRC bepalen dat de 

erkenning voor minder dan vijf jaar wordt verleend en dat derhalve op een kortere termijn dan de in het 

eerste lid genoemde vijf jaar gevisiteerd zal moeten worden. 

3. Indien de erkenning voor de eerste maal wordt verleend, gaat deze als regel in op de datum, waarop de SRC 

heeft besloten tot erkenning over te gaan. 
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4. Indien een erkenning opnieuw wordt verleend, geldt deze vanaf de datum van expiratie van de vorige 

erkenning, tenzij de SCR anders beslist. 

5. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2, derde lid, dient binnen drie maanden na da datum 

waarop de verandering ten aanzien van de (plaatsvervangend) opleider en binnen een half jaar na de datum 

waarop de verandering ten aanzien van de opleidingsinrichting is ingetreden, een nieuwe visitatie te worden 

aangevraagd, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 2, zesde lid, in welk geval de SRC dezelfde 

termijnvoorschriften in acht zal nemen. 

6. Na ontvangst van de in het vijfde lid bedoelde aanvraag regelt de SRC in overleg met de (beoogd) opleider 

dat binnen drie maanden de visitatie wordt verricht. De visitatiecommissie legt binnen zes weken na visitatie 

haar visitatieverslag voor aan de SRC. 

7. De SRC behandelt het visitatieverslag met inachtneming van het bepaalde in het Reglement van orde van de 

SRC alsmede in de Algemene en Bijzondere Eisen van het CC uiterlijk drie maanden nadat zij het verslag 

van de visitatiecommissie heeft ontvangen. De behandeling van het visitatieverslag resulteert in een door de 

SRC vast te stellen visitatierapport. 

 

Artikel 5 Visitatiedatum en afwijzend oordeel visitatiecommissie 

1. De visitatiedatum wordt, na overleg met de (beoogd) opleider, door de SRC vastgesteld. De aankondiging 

van de visitatie geschiedt zoveel mogelijk zes maanden van te voren bij mededeling van de secretaris van de 

SRC aan de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en het bestuur c.q. directie van de opleidingsinrichting.  

2. Uiterlijk drie weken voor dat de visitatie plaatsvindt, deelt de secretaris van de SRC de namen van de 

visiteurs en het visitatieprogramma mee aan de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en het bestuur c.q. 

directie van de opleidingsinrichting. 

3. Indien de visitatiecommissie reeds op grond van de vooraf door de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en 

het bestuur c.q. directie van de opleidingsinrichting verstrekte gegevens tot het oordeel komt, dat gezien de 

opleidings- en erkenningseisen de gevraagde erkenning niet zal kunnen worden verleend, zendt de 

visitatiecommissie de visitatieformulieren zonder dat een visitatie heeft plaatsgevonden terug aan de 

secretaris van de SRC onder vermelding van de redenen die tot dat oordeel hebben geleid. 

4. Indien de SRC het oordeel van visitatiecommissie onderschrijft en derhalve voornemens is afwijzend te 

beslissen op het verzoek om erkenning, dan wordt de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en het bestuur 

c.q. directie van de opleidingsinrichting, alvorens een beslissing genomen wordt, in de gelegenheid gesteld 

door de SRC te worden gehoord. De (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en het bestuur c.q. directie van de 

opleidingsinrichting kan naar keuze mondeling of schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen. 

Hij/zij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

5. Binnen 8 weken na de hoorzitting neemt de SRC een beslissing. Indien afwijzend wordt beslist, wordt aan 

de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en aan het bestuur c.q. de directie van de opleidingsinrichting 

medegedeeld op welke gronden het verzoek niet verder in behandeling kan worden genomen. 

    

Artikel 6 Erkenning, afwijzing en hoorzitting 

1. Indien de SRC van oordeel is, dat de erkenning als (plaatsvervangend) opleider en als opleidingsinrichting 

kan worden verleend c.q. verlengd, deelt zij dit uiterlijk binnen één maand na vaststelling van het in artikel 

4, zevende lid bedoelde visitatierapport mee aan de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider en het bestuur c.q. 

de directie van de opleidingsinrichting. 

2. Indien de SRC van oordeel is dat een erkenning als (plaatsvervangend) opleider en als opleidingsinrichting 

niet kan worden verleend c.q. verlengd, en derhalve voornemens is afwijzend te beslissen op het verzoek om 

erkenning, dan wordt de (beoogd) (plaatsvervangend) opleider het bestuur c.q. de directie van de 

opleidingsinrichting, alvorens een beslissing genomen wordt, in de gelegenheid gesteld door de SRC te 

worden gehoord. De (beoogd) (plaatsvervangend) opleider het bestuur c.q. de directie van de 

opleidingsinrichting kan naar keuze mondeling of schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen. 

Hij/zij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

3. Binnen 8 weken na de hoorzitting neemt de SRC een beslissing en deelt deze beslissing mee aan de (beoogd) 

opleider en aan het bestuur c.q. de directie van de opleidingsinrichting. In geval van een afwijzende 

beslissing worden tevens de redenen vermeld die tot deze beslissing hebben geleid en wordt de beslissing 

ook medegedeeld aan de assistenten in opleiding. 

4. Indien de SRC, gelet op het visitatieverslag van de visitatiecommissie, van oordeel is, dat een erkende 

opleiding weliswaar niet meer volledig aan de eisen voldoet, doch dat het niveau van de opleiding binnen 

een door de SRC te bepalen termijn zou kunnen worden verbeterd of hersteld, zal zij de (beoogd) opleider en 

het bestuur c.q. de directie van de opleidingsinrichting, alvorens een beslissing genomen wordt, hiervan 

schriftelijk in kennis stellen en in de gelegenheid stellen door de SRC te worden gehoord. De (beoogd) 
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opleider en het bestuur c.q. de directie van de opleidingsinrichting kan naar keuze mondeling  of schriftelijk 

zijn/haar zienswijze naar voren brengen. Hij/zij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

5. Binnen 8 weken na de hoorzitting neemt de SRC een beslissing en deelt die beslissing mee aan de (beoogd) 

opleider en aan het bestuur c.q. de directie van de opleidingsinrichting. Ingeval van een beslissing die 

overeenkomt met het oordeel als bedoeld in het vierde lid, wordt de beslissing tevens medegedeeld aan de 

assistenten in opleiding, zulks onder vermelding van de redenen die tot deze beslissing hebben geleid, en van 

de door de SRC bepaalde termijn. 

6. Tegen het einde van die termijn laat de SRC door middel van een beperkte visitatie, als bedoeld in artikel 3, 

derde lid, controleren of de opgelegde maatregelen naar behoren zijn uitgevoerd, waarna de visitatie-

commissie zo spoedig mogelijk aan de SRC verslag uitbrengt, met vermelding van haar oordeel en advies. 

7. De erkenning van de opleidingsinrichting en de opleider vervalt één jaar na dagtekening van de in het derde 

lid bedoelde mededeling. In dat overgangsjaar mogen geen nieuwe assistenten in opleiding worden 

genomen.  

 

Artikel 7 Visitatieverslag, visitatierapport en publicatie 

1. Het visitatieverslag van de visitatiecommissie met eventuele bijlagen is eigendom van de SRC. Indien het 

oordeel van de visitatiecommissie in een begeleidend schrijven is vermeld, wordt dat schrijven geacht deel 

uit te maken van het visitatieverslag 

2. Zolang de SRC nog geen beslissing heeft genomen worden noch de inhoud van het visitatieverslag noch 

delen van het visitatierapport, noch het oordeel van de visitatiecommissie ter kennis gebracht aan anderen, 

behoudens de mogelijkheid om de (plaatsvervangend) opleider inzage te verlenen in het concept-

visitatierapport ter controle op eventuele feitelijke onjuistheden. 

3. Nadat de SRC een beslissing genomen heeft over de verlening c.q. verlenging van de erkenning en daarbij 

tevens het visitatierapport heeft vastgesteld, wordt dit rapport toegestuurd aan de (beoogd) 

(plaatsvervangend) opleider, alsmede aan het bestuur c.q. de directie van de opleidingsinrichting. Overige 

bij de opleiding betrokkenen kunnen het visitatierapport schriftelijk opvragen bij de SRC. Onder ‘overige 

betrokken’ worden in dit verband verstaan: de bij de opleiding betrokken medewerkers van de (beoogd) 

opleider, de leden van de opleidingscommissie van het betreffende specialisme, de medische staf 

respectievelijk het stafconvent, alsmede de assistenten in opleiding.   

4. De SRC publiceert in het Nederlands Tandartsenblad (NT) de nieuwe erkenningen van (plaatsvervangend) 

opleiders en opleidingsinrichtingen, alsmede de opleidingen waarvan de erkenning is beëindigd.    

 

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waar deze voorschriften niet in voorzien, beslist de voorzitter van de visitatiecommissie. 

 

Artikel 9 Bekendmaking en inwerkingtreding 

1. Deze voorschriften worden bekendgemaakt door daarvan mededeling te doen in het officiële orgaan van de 

NMT. 

2. De mededeling in het officiële orgaan van de NMT zoals bedoeld in het eerste lid bevat tenminste de titel 

van het besluit, de datum van inwerkingtreding en informatie over het verkrijgen van de integrale tekst van 

het besluit. 

3. De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de NMT worden geplaatst (www.nmt.nl).  

4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.  

 

Artikel 10  Citeertitel 

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Voorschriften voor opleidingsvisitaties SRC’.  

 

 

Nieuwegein, 1 juli 2010  

 

Specialisten Registratie Commissie 

namens deze, 

 

 

 

 

B.J. Hagen, voorzitter    mw. mr. G.M. van Reenen, secretaris 


