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Hoofdstuk A De opleiding 
 
Paragraaf I-A Algemene bepalingen 
A.1. Opleiding 
1. De opleiding voldoet aan het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 

Pathologie”. 
2. De opleiding wordt gevolgd bij één of meerdere opleiders in één of meerdere 

opleidingsinrichtingen. 
 
A.2. Competenties 
De opleiding is gericht op het verwerven van de in het opleidingsplan “opleiding Klinisch 
Moleculair Bioloog in de Pathologie” vastgelegde competenties  
 
A.4. Structuur plannen 
1. Het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” vormt de basis 

voor het individuele opleidingsplan van de KMBPio, bedoeld in artikel A.7., onder g. 
2. In het opleidingsschema zoals opgenomen in het formulier “aanmelding opleiding KMBP” 

dienen de volgorde en de locaties(s) van (onderdelen van) de opleiding van de KMBPio 
te worden aangegeven. 

 
A.5. Duur van de opleiding 
1. De duur van de opleiding is 2 jaar uitgaande van een volledige werkweek  
2. De duur van de opleiding kan in het kader van een geïntensiveerd begeleidingstraject als 

bedoeld in artikel A.20. om opleidingsinhoudelijke redenen worden verlengd. 
 
A.6. Arbeidsvoorwaarden 
Op de KMBPio is tijdens de opleiding de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de 
betreffende opleidingsinrichting van toepassing. 
 
A.7. Verplichtingen van de KMBPio 
De KMBPio voldoet aan de volgende verplichtingen: 
algemeen: 

a. hij is lid van de NVVP 
b. hij is ingeschreven in het opleidingsregister KMBP van de NVVP en houdt deze 

inschrijvingen gedurende de opleiding in stand; 
c. hij deelt iedere wijziging in de door hem verstrekte gegevens, waaronder wijziging 

van adres en woonplaats, direct schriftelijk aan de RC mede; 
d. hij verschaft desgevraagd de RC nauwkeurig en onverwijld de gegevens en 

bescheiden betreffende zijn opleiding die nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de 
beschikking kan krijgen; 

e. in het geval hij de opleiding in deeltijd volgt dan wel onderbreekt, houdt hij zich aan 
artikel A.16. of A. 17.; 

f. hij vult jaarlijks een door de RC vastgesteld formulier “jaarlijkse beoordeling door 
KMBPio” in en zendt dit aan de RC toe. Wanneer er meer dan één KMBPio op één 
afdeling van de opleidingsinrichting werkzaam is wordt door hen gezamenlijk één 
formulier ingevuld en aan de RC toegezonden. 

met betrekking tot de opleiding: 
g. bij aanvang van de opleiding, of van onderdelen van de opleiding, stelt de KMBPio in 

overleg met de betreffende opleider of lid van de betreffende opleidingsgroep een 
individueel opleidingsplan voor (het desbetreffende gedeelte van) de opleiding op; 

h. hij houdt een portfolio bij waarvan de inhoud overeenstemt met artikel A.9.; 
i. hij bewaakt dat aan het einde van de opleiding aan alle in het opleidingsplan 

“opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” opgenomen verplichtingen 
aantoonbaar is voldaan 
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j. hij verleent desgevraagd zijn medewerking aan het geven van onderwijs een en 
ander in overleg met de opleider; 

k. hij volgt gedurende de opleiding de hem door de opleider en de leden van de 
opleidingsgroep in het belang van de opleiding en van de patiëntenzorg gegeven 
aanwijzingen op die relevant zijn voor de opleiding;  

met betrekking tot de patiëntenzorg: 
l. hij heeft een eigenstandige zorgplicht en zal tijdens de opleiding geen handelingen 

verrichten die buiten zijn kennis en vermogens liggen; 
 
A.8. In- en uitschrijving opleidingsregister 
1. Er is een opleidingsregister waarin de RC de gepromoveerd academicus inschrijft. De 

inschrijving vindt plaats voor de duur van de opleiding. 
2. De aanvraag tot inschrijving bevat in ieder geval de volgende elementen: 

a. een formulier “aanmelding opleiding KMBP” inclusief de daarin vermelde documenten  
b. indien van toepassing, een aanvraag tot vrijstelling, bedoeld in artikel A.18. en A.19.; 

3. Het besluit tot inschrijving in het opleidingsregister vermeldt de opleider die aan het eind 
van de opleiding de eindbeoordeling geeft. 

4. Het besluit tot vrijstelling vermeldt voor welk onderdeel van de opleiding vrijstelling wordt 
verleend. 

5. Het besluit, bedoeld in het derde of vierde lid, wordt aan de KMBPio gezonden, in 
afschrift aan de opleider en de opleidingsinrichting. 

 
A.9. Portfolio 
Het portfolio van de KMBPio, bedoeld in artikel A.7., onder h., bestaat ten minste uit de 
documenten zoals die in het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie” zijn vastgesteld: 

a. Het officiële opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” 
b. Een kopie van het formulier “aanmelding opleiding KMBP” met een kopie van de 

daarin vermelde documenten 
c. Verslagen van de voortgangsgesprekken (waaronder formulier “voortgangsgesprek 

met opleider”)  
d. Verslagen van de evaluatiegesprekken met de evaluatierapporten van de diverse 

thema’s (“evaluatierapporten diverse thema’s”) 
e. Verslagen van de jaarlijkse beoordeling (Formulier “jaarlijkse beoordeling en 

geschiktheidsbeoordeling”) 
f. Diagnostische ervaringen en verrichtingen, waaronder het aantal verrichtingen per 

module 
g. Rapportage van de korte praktijk beoordelingen (als voorbeeld zie “formulieren korte 

praktijk beoordeling (KPB)”) 
h. Verslagen van de gesprekken met de externe opleidingscommissie (formulier 

“jaargesprek met externe opleidingscommissie”) 
i. Inhoud en bewijs van deelname aan cursorisch onderwijs, symposia en congressen 
j. Publicaties, voordrachten 

 
A.10. Wijzigingen 
1. Wijzigingen in het opleidingsschema behoeven de instemming van de opleider. 
2. Het is de verantwoordelijkheid van de KMBPio om te bewaken dat aan het eind van de 

opleiding aan alle opleidingsverplichtingen is voldaan.  
 
Paragraaf I-B Toetsing en beoordeling 
A.11. Toetsing 
1. De opleiding is voorzien van momenten waarop toetsing en beoordeling plaatsvindt. 
2. De toetsing voldoet aan dit reglement en het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair 

Bioloog in de Pathologie” en wordt door de opleider of een lid van de opleidingsgroep 
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met de KMBPio besproken, vastgelegd en ondertekend en maakt onderdeel uit van het 
portfolio. 

3. De verplichte toetsinstrumenten en hun frequentie zijn vastgelegd in het opleidingsplan 
“opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” 

 
A.12. Beoordeling 
1. De KMBPio wordt beoordeeld in 

a. een voortgangsgesprek op de voortgang in zijn ontwikkeling; 
b. de jaarlijkse beoordeling of hij geschikt en in staat is de opleiding voort te zetten; 
c. de eindbeoordeling op de geschiktheid het vak van KMBP zelfstandig en naar 

behoren uit te oefenen. 
2. In het kader van een geïntensiveerd begeleidingstraject als bedoeld in artikel A.20., is de 

opleider gerechtigd tot het vaststellen van een additioneel beoordelingsmoment. 
3. Een beoordeling als bedoeld in het eerste lid wordt vastgelegd op door de RC 

vastgestelde formulier “eindoordeel”, wordt door de opleider met de KMBPio besproken 
en maakt onderdeel uit van het portfolio. 

 
A.13. Voortgangsgesprek 
1. Tijdens de opleiding vinden gesprekken plaats tussen de opleider en de KMBPio over de 

voortgang in de ontwikkeling van de KMBPio (voortgangsgesprekken). De opleider ziet er 
op toe dat deze gesprekken worden georganiseerd en tijdig plaatsvinden.  

2. Het aantal respectievelijk het moment waarop de voortgangsgesprekken worden 
gehouden is: 
a. in het eerste opleidingsjaar ten minste vier, te weten ten minste één per kwartaal; 
b. in het tweede opleidingsjaar ten minste één, te weten ten minste één per half jaar; 

3. Een voortgangsgesprek kan aanleiding geven het individueel opleidingsplan bij te stellen 
en kan leiden tot een geïntensiveerd begeleidingstraject als bedoeld in artikel A.20. 

4. De opleider ziet er op toe dat van een voortgangsgesprek een schriftelijk verslag wordt 
gemaakt dat zowel door de opleider als de KMBPio wordt ondertekend. Hiervoor wordt 
het formulier “voortgangsgesprek met opleider” gebruikt. 

5. Het originele verslag van het voortgangsgesprek wordt door de KMBPio aan het portfolio 
toegevoegd. De opleider bewaart een kopie van dit verslag. 

 
A. 14. Jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling 
1. Tijdens de opleiding vinden beoordelingsgesprekken plaats tussen de opleider en de 

KMBPio over de geschiktheid van de KMBPio (geschiktheidsbeoordelingen). De opleider 
ziet er op toe dat deze gesprekken worden georganiseerd en tijdig plaatsvinden. 

2. De geschiktheidsbeoordeling vindt plaats aan het eind van elk opleidingsjaar, dwz. in 
ieder geval binnen een maand nadat de KMBPio (een equivalent van) twaalf maanden 
opleiding heeft gevolgd. Dit geldt niet voor het laatste opleidingsjaar waarin een 
eindbeoordeling als bedoeld in artikel A.15. plaatsvindt 

3. Voorafgaand aan de geschiktheidsbeoordeling heeft de opleider de leden van de 
opleidingsgroep waarvan de opleider deel uitmaakt, geraadpleegd. 

4. De opleider ziet er op toe dat van een geschiktheidsbeoordeling een schriftelijk verslag 
wordt gemaakt dat zowel door de opleider als de KMBPio wordt ondertekend. Hiervoor 
wordt het formulier “jaarlijkse beoordeling en geschiktheidsbeoordeling” gebruikt. 

5. Het originele verslag van de geschiktheidsbeoordeling wordt door de KMBPio aan het 
portfolio toegevoegd. Een kopie van het verslag wordt door de opleider bewaard. 

6. In het geval de opleider de KMBPio geschikt en in staat acht de opleiding voort te zetten, 
besluit hij tot voortzetting van de opleiding. 

7. In het geval de opleider twijfelt over de geschiktheid van de KMBPio de opleiding voort te 
zetten, kan hij besluiten tot een geïntensiveerd begeleidingstraject als bedoeld in artikel 
A.20. 
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8. Naast de in het tweede lid genoemde beoordelingsmomenten kan tussentijds en op 
indicatie van de opleider in het kader van een geïntensiveerd begeleidingstraject als 
bedoeld in artikel A.20. een extra geschiktheidbeoordeling plaatsvinden. 

9. In het geval de opleider de KMBPio niet geschikt en niet in staat acht de opleiding voort 
te zetten, besluit hij tot beëindiging van de opleiding. De opleider brengt de KMBPio en 
de RC schriftelijk op de hoogte van zijn besluit alsmede van de datum waarop de 
opleiding wordt beëindigd. 

10. Besluit de opleider tot verlenging of beëindiging van de opleiding, dan wijst hij de KMBPio 
op de mogelijkheid hierover bezwaar aan te tekenen bij de RC. 

 
A.15. Eindbeoordeling 
1. Ten hoogste drie maanden voor het beoogde einde van de opleiding vindt een 

beoordelingsgesprek plaats tussen de opleider en de KMBPio of de KMBPio geschikt en 
in staat wordt geacht het vak van KMBP zelfstandig en naar behoren uit te oefenen nadat 
de opleiding is beëindigd (eindbeoordeling). De opleider ziet er op toe dat dit gesprek 
wordt georganiseerd en tijdig plaatsvindt. 

2. Artikel A.15., derde tot en met vijfde lid, zijn op deze eindbeoordeling van 
overeenkomstige toepassing. 

3. In het geval de opleider de KMBPio geschikt en in staat acht het vak van KMBP waarvoor 
hij is opgeleid zelfstandig en naar behoren uit te oefenen nadat de opleiding is beëindigd, 
besluit hij tot voortzetting van de opleiding tot het moment waarop de opleiding eindigt en 
geeft hij aan de KMBPio en de RC een schriftelijke verklaring af op het formulier 
“eindoordeel”, inhoudende dat de KMBPio op de einddatum van de opleiding aan alle 
opleidingseisen voldoet. 

4. In het geval de opleider twijfelt over de geschiktheid van de KMBPio de opleiding op de 
beoogde einddatum met goed gevolg af te ronden, kan hij besluiten tot een 
geïntensiveerd begeleidingstraject als bedoeld in artikel A..20. 

5. In het geval de opleider de KMBPio niet geschikt en niet in staat acht het vak van KMBP 
zelfstandig en naar behoren uit te oefenen nadat de opleiding is beëindigd, besluit hij tot 
beëindiging van de opleiding per beoogde einddatum en geeft hij aan de KMBPio en de 
RC een schriftelijke verklaring af op het formulier “eindoordeel”, inhoudende dat de 
KMBPio op de einddatum van de opleiding niet aan alle opleidingseisen voldoet. 

6. De verklaring, bedoeld in het derde of vijfde lid, wordt afgegeven door de opleider 
(oordelend opleider): 
a. die is erkend voor het verzorgen van een opleidingsduur van ten minste twee jaar, en 
b. onder wiens verantwoordelijkheid de KMBPio het langstdurende gedeelte van zijn 

opleiding volgde, en 
c. die door middel van het formulier, bedoeld in het derde resp. vijfde lid, verklaart dat 

het portfolio van de betreffende KMBPio volledig en juist is. 
7. In afwijking van het zesde lid kunnen de bij de betreffende opleiding betrokken opleiders 

in onderling overleg afspreken dat een andere opleider dan genoemd in het zesde lid, 
met goedkeuring van de RC, de verklaring, bedoeld in het derde of vijfde lid, afgeeft. 

 
Paragraaf I-C Bijzondere bepalingen 
A.16. Deeltijd 
1. De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

a. de KMBPio doet een aanvraag tot het volgen van de opleiding in deeltijd aan de RC; 
b. de duur van de hele of het betreffende gedeelte van de opleiding wordt naar rato 

verlengd, 
c. tengevolge waarvan de momenten waarop een voortgangsgesprek of een 

beoordelingsgesprek plaatsvindt dienovereenkomstig worden verlegd; 
d. de opleiding in deeltijd beslaat ten minste de helft van een volledige werkweek. 

2. Artikel A.10. is van overeenkomstige toepassing. 
 
A.17. Onderbreking 
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1. Er is sprake van onderbreking van de opleiding als er tijdelijk geen opleiding wordt 
gevolgd. Afwezigheid door vakantie overeenkomstig het aantal dagen in de 
arbeidsovereenkomst per opleidingsjaar wordt niet als onderbreking aangemerkt. 

2. Indien de opleiding in totaal meer dan tien dagen per opleidingsjaar wordt onderbroken, 
vindt compensatie plaats van het meerdere van die tien dagen. 

3. Indien de opleiding wordt onderbroken wordt het opleidingsschema gewijzigd en is artikel 
A.10. van toepassing. 

4. Om opleidingsinhoudelijke redenen kan de RC besluiten tot het opnieuw volgen van (een 
gedeelte van) de reeds gevolgde opleiding. De opleider doet de RC daartoe een 
gemotiveerd voorstel. 

 
A.18. Criteria voor vrijstelling 
1. De KMBPio kan worden vrijgesteld van het volgen van een of meer delen van de 

opleiding. 
2. Vrijstelling kan worden verkregen indien de gepromoveerd academicus voor het deel van 

de opleiding waarvoor vrijstelling wordt verzocht buiten het kader van die opleiding 
gelijkwaardige klinisch moleculair pathologische kennis en ervaring heeft opgedaan 

3. Er is sprake van gelijkwaardige moleculair pathologische kennis en ervaring, bedoeld in 
het tweede lid: 
a. als de kennis en ervaring zijn opgedaan binnen drie jaar voorafgaand aan het begin 

van de opleiding; 
b. als de kennis en ervaring ten minste twaalf maanden bedragen en 
c. als de gepromoveerd academicus de competenties zoals vastgelegd in het 

opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” op de 
bijbehorende bekwaamheidsniveaus heeft verworven. 

4. De duur van de vrijstelling is de helft van de periode waarin de kennis en ervaring is 
opgedaan tot ten hoogste twaalf maanden; 

 
A.19. Aanvraag tot vrijstelling 
1. De aanvraag tot vrijstelling wordt met de aanvraag tot inschrijving in het 

opleidingsregister, bedoeld in artikel A.8., vóór de aanvang van de opleiding bij de RC 
ingediend. 

2. De aanvraag tot vrijstelling bevat in ieder geval: 
a. een nauwkeurige omschrijving van de opgedane kennis en ervaring; 
b. de naam van de opleidingsinrichting of de instelling en de periode gedurende welke 

de kennis en ervaring is opgedaan; 
c. de namen en de functies van de personen onder wiens leiding en toezicht de kennis 

en ervaring is opgedaan; 
d. een schriftelijke beoordeling, afgegeven door degene bij wie de kennis en ervaring is 

opgedaan, waaruit blijkt dat de gepromoveerd academicus de bedoelde competenties 
op de bijbehorende bekwaamheidsniveaus heeft verworven. 

3. Vóór het einde van het eerste opleidingsjaar beoordeelt de opleider op basis van de 
voortgangsgesprekken of effectuering van de vrijstelling gerechtvaardigd is.  

 
A.20. Geïntensiveerd begeleidingstraject 
1. Tot een geïntensiveerd begeleidingstraject kan worden besloten naar aanleiding van: 

a. een voortgangsgesprek, 
b. een jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling of 
c. een eindbeoordeling. 

2. De opleider stelt de KMBPio tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid onder a., b., of 
c., van zijn besluit in kennis en legt dit besluit ten behoeve van de KMBPio schriftelijk 
vast. 

3. De opleider brengt de RC schriftelijk op de hoogte van zijn besluit. 
4. Voor een geïntensiveerd begeleidingstraject wordt het individuele opleidingplan 

bijgesteld. Het opleidingsplan vermeldt de doelen van en de voorwaarden waaronder een 
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geïntensiveerd begeleidingstraject plaatsvindt, de termijn en de wijze waarop 
ontwikkeling van de KMBPio zal worden beoordeeld. 

5. Een geïntensiveerd begeleidingstraject duurt minimaal zes weken en maximaal drie 
maanden. 

6. Er vindt ten hoogste één geïntensiveerd begeleidingstraject per opleiding plaats. 
7. Tijdens een geïntensiveerd begeleidingstraject vindt ten minste één voortgangsgesprek 

plaats; artikel A.13., vierde en vijfde lid zijn van toepassing. 
8. Een geïntensiveerd begeleidingstraject wordt afgesloten met een 

geschiktheidsbeoordeling; artikel A.14., derde tot en met zevende, tiende en elfde lid zijn 
van toepassing. 

9. Een geïntensiveerd begeleidingstraject kan leiden tot een verlenging van de opleiding. 
Als de opleiding naar aanleiding van het geïntensiveerd begeleidingstraject wordt 
verlengd, ziet de opleider er op toe dat ten minste drie maanden voor het oorspronkelijk 
beoogde einde van de opleiding de KMBPio en de RC daarvan bericht ontvangt. Indien 
de opleiding in deeltijd wordt gevolgd, wordt de periode waarmee de opleiding wordt 
verlengd, naar rato aangepast. Artikel A.10. is van toepassing. 
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Hoofdstuk B De erkenning 
 

Titel I  
De opleider, de plaatsvervangend opleider en de opleidingsgroep 
 

Paragraaf I-A Eisen 
B.1. Eisen opleider 
1. Om voor erkenning als opleider in aanmerking te komen, voldoet de KMBP aan de 

volgende eisen: 
a. hij is ten minste vijf jaar ingeschreven als KMBP in het register van de Nederlandse 

Vereniging voor Pathologie; 
b. hij is werkzaam als KMBP; 
c. hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie; 
d. hij maakt deel uit van en geeft leiding aan een opleidingsgroep als bedoeld in artikel 

B.3. en legt de specifieke taken en verplichtingen van leden van de opleidingsgroep 
schriftelijk vast; 

e. hij is in een voor KMBP erkende opleidingsinrichting op een zodanige wijze 
werkzaam, dat hij de eindverantwoordelijkheid als opleider daadwerkelijk en naar 
behoren kan dragen; 

f. hij is bereid KMBPios op te leiden, ook indien het een KMBPio betreft die op 
aanwijzing van de RC een nieuwe opleidingsplaats zoekt indien de KMBPio door de 
Commissie voor Geschillen in het gelijk is gesteld of in de gevallen als bedoeld in 
artikel B.24.; 

2. De RC kan een KMBP die niet of niet volledig voldoet aan de eisen voor erkenning als 
opleider erkennen op grond van diens bijzondere kwaliteiten. 

 
B.2. Eisen plaatsvervangend opleider 
1. Om voor erkenning als plaatsvervangend opleider in aanmerking te komen, voldoet de 

KMBP aan de eisen voor erkenning als opleider, genoemd in artikel B.1., en is hij 
werkzaam in dezelfde opleidingsinrichting als de opleider. 

2. Bij afwezigheid van de opleider treedt de plaatsvervangend opleider in de rechten en 
plichten van de opleider. 

 
B.3. Eisen opleidingsgroep 
1. De leden van de opleidingsgroep voldoen aan de volgende eisen: 

a. zij hebben een gedifferentieerd activiteiten- en belangstellingsterrein binnen het 
vakgebied van en bieden een palet aan patiëntenzorgtaken waarmee de beschreven 
leerdoelen kunnen worden behaald; 

b. zij ondersteunen de opleiding en de aanvraag daarvoor en zijn op de hoogte van dit 
reglement en het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie”; 

c. zij waarborgen dat minimaal één van de leden van de opleidingsgroep in de 
(betreffende locatie van de) opleidingsinrichting aanwezig en beschikbaar is voor de 
KMBP; 

d. zij voldoen bij de uitoefening van het specialisme aan de kwaliteitseisen van 
Nederlandse Vereniging voor Pathologie en de CCKL of vergelijkbare accrediterende 
instantie; 

e. zij houden regelmatig besprekingen, moleculair pathologisch gerelateerde 
conferenties en refereerbijeenkomsten waarbij in beginsel alle leden van de 
opleidingsgroep aanwezig zijn; 

f. zij houden in het kader van onderlinge toetsing verplichte complicatie- en 
kwaliteitsbesprekingen; 

g. zij zijn wetenschappelijk actief en hebben wetenschappelijke interesse. 
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Paragraaf I-B Verplichtingen 
B.4. Verplichtingen opleider 
1. Om voor erkenning als opleider in aanmerking te komen, voldoet de KMBP aan de 

volgende verplichtingen: 
a. hij verstrekt de RC te allen tijde alle benodigde informatie over de opleiding en de 

KMBPio; 
b. hij draagt door eigen handelen en leiderschap zorg voor een gunstig 

opleidingsklimaat; 
c. hij ziet er op toe dat de leden van de opleidingsgroep aan hun eisen en verplichtingen 

van dit reglement en het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie” voldoen; 

d. hij voert zijn taken voortvloeiende uit het vigerende opleidingsplan “opleiding Klinisch 
Moleculair Bioloog in de Pathologie” zelf uit, of hij laat deze taken onder zijn 
verantwoordelijkheid uitvoeren door de plaatsvervangend opleider; 

e. hij kan zijn taken, voortvloeiende uit het opstellen van een individueel plan en toetsing 
van een module onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door een lid van de 
opleidingsgroep; 

f. hij spant zich in om als gevolg van de uitspraak van de Commissie voor Geschillen, 
een nieuwe opleidingsplaats voor de KMBPio te vinden. 

 
B.5. Verplichtingen plaatsvervangend opleider 
Om voor erkenning als plaatsvervangend opleider in aanmerking te komen, voldoet de 
KMBP aan de verplichtingen voor erkenning als opleider, genoemd in artikel B.4. 
 
B.6. Verplichtingen opleidingsgroep 
1. De leden van de opleidingsgroep voldoen aan de volgende verplichtingen: 

a. zij zijn een rolmodel ten aanzien van de algemene en specialismegebonden 
competenties; 

b. zij onderwijzen de leerdoelen van de algemene en specialismegebonden 
competenties; 

c. zij bewaken de voortgang van het leerproces van de KMBPio ten aanzien van de 
algemene en specialismegebonden competenties; 

d. zij creëren een gunstig en veilig opleidingsklimaat waarin de KMBPio zich kan 
ontwikkelen tot KMBP; 

e. zij zien er op toe dat de KMBPio zijn eisen en verplichtingen van dit reglement en het 
opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” nakomt; 

f. zij houden ten minste vier maal per jaar een vergadering met KMBPio, uitsluitend ter 
bespreking van opleidingszaken, met als oogmerk de kwaliteit van de opleiding in de 
opleidingsinrichting te bevorderen en te bewaken; 

g. zij besteden voldoende tijd aan de opleiding en nemen het daarmee samenhangende 
werk op zich; 

h. zij participeren actief in voor de opleiding verplichte onderwijsactiviteiten; 
i. zij dragen er zorg voor dat er tussen de KMBPio en andere KMBP, pathologen en 

andere medische specialisten constructief wordt samengewerkt ten behoeve van de 
opleiding; 

j. zij volgen systematisch geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten 
met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding. 

 
Paragraaf I-C De waarneming 
B.7. Waarneming 
1. Als de opleider zijn werkzaamheden als opleider gedurende een aaneengesloten periode 

van ten minste drie maanden niet kan verrichten en in deze functie niet kan worden 
voorzien door de plaatsvervangend opleider, kan een lid van de opleidingsgroep de 
opleider tijdelijk waarnemen. 
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2. De periode van waarneming bedraagt ten hoogste zes maanden en vangt aan met 
ingang van de dag waarop de functie van opleider feitelijk niet wordt vervuld. 

3. De RC kan aan de waarneming, bedoeld in het eerste lid, voorwaarden verbinden. 
4. Gedurende de periode van waarneming kunnen geen nieuwe KMBPio worden 

aangesteld. 
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Titel II  
De opleidingsinrichting 
 
Paragraaf II-A Eisen voor de volledige opleiding in één instelling op één locatie 
B.8. Eisen opleidingsinrichting 
1. Om voor erkenning als opleidingsinrichting voor de volledige opleiding in aanmerking te 

komen voldoet de instelling aan de volgende eisen: 
a. in de instelling is een erkende opleiding tot patholoog aanwezig; 
b. in de instelling is een klinisch moleculair bioloog in de Pathologie (KMBP) als beoogd 

opleider en een KMBP als beoogd plaatsvervangend opleider werkzaam die voldoen 
aan de eisen van artikel B.1. en functioneert een opleidingsgroep die voldoet aan de 
eisen van artikel B.3.; 

c. zij legt de samenwerking van KMBPs ten behoeve van de opleiding vast alsmede de 
relatie tussen de opleiders, de KMBPio en andere bij de opleiding betrokken 
specialisten; 

d. zij heeft 24 uur per dag de voor de opleiding benodigde literatuur en studie-informatie 
beschikbaar; 

e. zij beschikt over voldoende instrumentarium, ruimten en andere faciliteiten om een 
goede opleiding tot KMBP te kunnen waarborgen; 

f. zij draagt zorg voor deelname van de leden van de opleidingsgroep aan de 
kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie volgens de 
systematiek van die voor de subdiscipline KMBP is vastgelegd; 

g. indien niet alle KMBPios de volledige opleiding in de opleidingsinrichting volgen, 
beschikt zij over één of meer samenwerkingsovereenkomsten met één of meer 
opleidingsinrichtingen waar KMBPios delen van de opleiding volgen;  

h. zij stelt de opleiders in staat de KMBPs die betrokken zijn bij de opleiding te 
verplichten tot samenwerking in een opleidingsgroep; 

i. zij is bereid middelen beschikbaar te stellen voor het aanstellen van KMBPios, een en 
ander in overeenstemming met de opleider; 

j. zij is bekend met het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie”; 

2. Binnen de opleidingsinrichting moet de klinische moleculaire pathologie in de volle 
breedte worden verricht, hetgeen tot uitdrukking komt in een breed pakket van 
diagnostische analyses, waardoor alle verschillende thema’s zoals die in het 
opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” zijn verwoord aan 
de orde komen.  

3. De RC kan van het eerste lid, onder a, ontheffing verlenen van de eis dat er een 
plaatsvervangend opleider werkzaam moet zijn, op voorwaarde dat ten minste één 
andere KMBP binnen de opleidingsinrichting werkzaam is. De ontheffing wordt voor ten 
hoogste één jaar verleend. 

 
Paragraaf II-B Aanvullende eisen voor de volledige opleiding in een bestuurlijke 
opleidingseenheid van instellingen  
B.9. Aanvullende eisen bestuurlijke opleidingseenheid 
Om voor erkenning als bestuurlijke opleidingseenheid in aanmerking te komen, voldoet de 
eenheid aan de eisen van artikel B.8., en aan de volgende eisen: 

a. er is sprake van ten minste twee instellingen die gezamenlijk één opleiding willen 
verzorgen; 

b. er is één Raad van Bestuur, centrale directie, bestuursraad of bestuur aanspreekbaar 
voor het functioneren van de opleiding in de instellingen; 

c. er is één opleider verantwoordelijk voor het functioneren van de opleiding in de 
instellingen; 

d. de aan de opleiding deelnemende KMBPs vormen één opleidingsgroep; 
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e. er is een overeenkomst gesloten tussen de instellingen waarin het bepaalde onder a. 
tot en met d. is vastgelegd en die in overeenstemming is met de 
Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijke opleidingseenheid van de RC. 

 
Paragraaf II-C Verplichtingen voor de volledige opleiding in één instelling op één 
locatie 
B.10. Verplichtingen opleidingsinrichting 
1. De opleidingsinrichting heeft de volgende verplichtingen: 

a. in de opleidingsinrichting is een opleider en een plaatsvervangend opleider werkzaam 
als KMBP die voldoen aan de verplichtingen van artikel B.4. en functioneert een 
opleidingsgroep die voldoet aan de verplichtingen van artikel B.5.; 

b. het aantal daadwerkelijk binnen de opleidingsinrichting werkzame KMBPio uitgedrukt 
in fte’s bedraagt ten hoogste 1,5 maal het gezamenlijk aantal KMBP uitgedrukt in fte’s 
dat in de opleidingsinrichting werkzaam en daadwerkelijk bij de opleiding betrokken 
is; 

c. zij stelt de KMBPio, de opleider en de opleidingsgroep in de gelegenheid de eisen en 
verplichtingen op grond van dit reglement na te komen; 

d. zij verstrekt de KMBPio vóór aanvang van de opleiding het opleidingsplan “opleiding 
Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” en alle voor de opleiding relevante 
reglementen en formulieren; 

e. zij meldt de RC de voor de opleiding of de KMBPio relevante wijzigingen; 
f. zij houdt zich aan de onder d. bedoelde documenten; 
g. wanneer de functie van opleider vacant komt als bedoeld in artikel B.2., tweede lid, of 

deze functie niet wordt uitgeoefend als bedoeld in artikel B.7., deelt de 
opleidingsinrichting dit uiterlijk binnen één maand nadat de functie vacant is of feitelijk 
niet wordt vervuld schriftelijk mede aan de RC, onder vermelding van de 
ingangsdatum waarop de plaatsvervangend opleider in de rechten en plichten van de 
opleider is getreden dan wel van de naam van het lid van de opleidingsgroep en de 
ingangsdatum waarop hij tijdelijk als waarnemend opleider fungeert. 

2. De RC kan voor een beperkte tijd en onder voorwaarden ontheffing verlenen van het 
bepaalde in het eerste lid, onder b. 

 
Paragraaf II-D Aanvullende verplichtingen voor de volledige opleiding in één instelling 
met meerdere locaties 
B.12. Aanvullende verplichtingen bij meerdere locaties 
1. In aanvulling op paragraaf II-C geldt voor opleidingsinrichting met meerdere locaties waar 

wordt opgeleid dat: 
a. voor iedere locatie afzonderlijk het aantal daadwerkelijk op de locatie werkzame 

KMBPio uitgedrukt in fte’s ten hoogste 1,5 maal het gezamenlijk aantal KMBP 
uitgedrukt in fte’s bedraagt dat in de betreffende locatie werkzaam en daadwerkelijk 
bij de opleiding betrokken is; 

b. tussen de verschillende locaties een aantoonbare eenheid bestaat in de opleiding, tot 
uitdrukking komend in op elkaar afgestemde opleidingsdelen, gezamenlijke 
opleidingsmomenten en één opleider. 

2. In een specifiek besluit kan van het bepaalde in het eerste lid, onder a., worden 
afgeweken. 

3. De RC kan voor een beperkte tijd en onder voorwaarden ontheffing verlenen van het 
bepaalde in het eerste lid, onder a. 

 
Paragraaf II-E De opleidingsinrichting voor een gedeelte van de opleiding 
B.13. Eisen en verplichtingen gedeeltelijke opleiding (vanaf één jaar) 
1. Om voor erkenning als opleidinginrichting voor een gedeeltelijke opleiding van ten minste 

één jaar tot ten hoogste de volledige opleiding in aanmerking te komen, voldoet de 
instelling aan de eisen van artikel B.8. en aan de verplichtingen van artikel B.10. 
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2. Indien de opleidingsinrichting waar de gedeeltelijke opleiding, bedoeld in het eerste lid, 
plaatsvindt over meerdere locaties verspreid is, is daarnaast artikel B.12. van 
overeenkomstige toepassing. 

 
B.14. Eisen en verplichtingen gedeeltelijke opleiding (tot één jaar) 
1. Om voor erkenning als opleidinginrichting voor een gedeeltelijke opleiding van in totaal 

ten hoogste één jaar in aanmerking te komen, voldoet de instelling aan de eisen van 
artikel B.8., met dien verstande dat van het bepaalde in het eerste lid, onder b., als volgt 
wordt afgeweken: 
a. in de instelling is een KMBP als beoogd opleider werkzaam die voldoet aan de eisen 

van artikel B.1. en functioneert een opleidingsgroep die voldoet aan de eisen van 
artikel B.3.; 

b. naast de opleider is altijd een KMBP aanwezig die bij afwezigheid van de opleider 
diens taken waarneemt. 

2. Om voor erkenning als opleidinginrichting voor een gedeeltelijke opleiding van in totaal 
ten hoogste één jaar in aanmerking te komen, voldoet de instelling aan de verplichtingen 
van artikel B.10., met dien verstande dat van het bepaalde in het eerste lid, onder a., als 
volgt wordt afgeweken: 
a. in de opleidingsinrichting is een opleider werkzaam als KMBP waarvoor hernieuwd 

erkenning wordt gevraagd die voldoet aan de verplichtingen van artikel B.4. en 
functioneert een opleidingsgroep die voldoet aan de verplichtingen van artikel B.5.; 

3. Indien de opleidingsinrichting waar de gedeeltelijke opleiding, bedoeld in het eerste lid, 
plaatsvindt over meerdere locaties verspreid is, is daarnaast artikel B.12. van 
overeenkomstige toepassing. 
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Titel III  
Procedure erkenning 
B.15. Aanvraag erkenning 
1. De aanvraag tot erkenning tot opleider, plaatsvervangend opleider of opleidingsinrichting 

wordt door de betreffende KMBP en de instelling gelijktijdig bij de RC ingediend op het 
formulier “aanvraag registratie als opleider, plaatsvervangend opleider en 
opleidingsinrichting KMBP” onder overlegging van documenten waaruit blijkt dat aan de 
eisen en verplichtingen van dit reglement en het opleidingsplan “opleiding Klinisch 
Moleculair Bioloog in de Pathologie” wordt voldaan. 

2. De aanvraag tot erkenning als plaatsvervangend opleider gaat vergezeld van de 
schriftelijke instemming van de opleider en de leiding van de afdeling Pathologie. 

3. Ten minste drie maanden voor het verstrijken van de termijn waarvoor de erkenning is 
verleend wordt door de betreffende opleider, plaatsvervangend opleider of 
opleidingsinrichting een schriftelijke aanvraag voor het opnieuw verlenen van de 
erkenning bij de RC ingediend. 

 
B.16. Visitatie 
1. Alvorens de RC besluit op een aanvraag tot (hernieuwde) erkenning, doet de RC nader 

onderzoek. 
2. Alvorens de RC besluit op een aanvraag tot eerste erkenning, wordt de beoogd 

(plaatsvervangend) opleider of beoogd opleidingsinrichting gevisiteerd. 
3. Alvorens de RC besluit op een aanvraag tot hernieuwde erkenning, kan de opleider, 

plaatsvervangend opleider of de opleidingsinrichting worden gevisiteerd. 
4. Gedurende de periode van de erkenning kan de RC tussentijds visitaties laten uitvoeren. 
5. De RC kan het onderzoek en de visitatie, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, zelf 

uitvoeren of de visitatie door een of meer visitatoren laten uitvoeren. 
6. Tijdens het onderzoek of de visitatie verkrijgen de RC of de visitatoren inzage in alle 

noodzakelijke stukken voor de erkenning en hebben zij toegang tot de gehele instelling. 
Tevens zijn de aanvragers beschikbaar voor de RC of de visitatiecommissie. 

7. Ter uitvoering van de visitaties stelt de RC nadere voorschriften vast. 
 
B.17. Eerste erkenning 
1. Indien aan de eisen voor erkenning wordt voldaan, wordt een eerste erkenning verleend 

voor twee jaar. 
2. Indien niet aan de eisen voor eerste erkenning wordt voldaan, wordt geen eerste 

erkenning verleend. 
3. De RC deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de opleider en de opleidingsinrichting 

onder toezending van het visitatierapport. Uit de beslissing tot erkenning blijkt duidelijk 
voor welk onderdeel van de opleiding en voor welke opleidingsduur de instelling wordt 
erkend. Indien de instelling bestaat uit meerdere locaties waar wordt opgeleid, blijkt uit de 
erkenning tevens welke locaties voor de opleiding worden erkend. Indien sprake is van 
een bestuurlijke opleidingseenheid, blijkt uit de erkenning tevens welke instelling wordt 
erkend. 

 
B.18. Hernieuwde erkenning 
1. Indien aan de eisen en verplichtingen voor erkenning wordt voldaan, wordt een 

hernieuwde erkenning verleend voor vijf jaar. 
2. Indien niet aan de eisen of verplichtingen voor erkenning wordt voldaan maar de 

tekortkomingen incidenteel van aard of van korte duur zijn, wordt in afwijking van het 
eerste lid een hernieuwde erkenning verleend voor ten hoogste vijf jaar onder bepaalde 
voorwaarden. 

3. Indien niet aan de eisen of verplichtingen voor erkenning wordt voldaan en de 
tekortkomingen niet incidenteel van aard of niet van korte duur zijn, wordt geen 
hernieuwde erkenning verleend. 
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4. De voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, zijn gericht op het herstellen van de 
tekortkomingen die zijn geconstateerd en op de wijze waarop het herstellen ervan 
gedocumenteerd wordt. 

5. De RC deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de opleider en de opleidingsinrichting 
onder toezending van het visitatierapport. Uit de beslissing tot erkenning blijkt duidelijk 
voor welke onderdelen van de opleiding en voor welke opleidingsduur de instelling wordt 
erkend. Indien de instelling bestaat uit meerdere locaties waar wordt opgeleid, blijkt uit de 
erkenning tevens welke locaties voor de opleiding worden erkend. Indien sprake is van 
een bestuurlijke opleidingseenheid, blijkt uit de erkenning tevens welke instelling wordt 
erkend. 

 
B.19. Tussentijdse wijziging van de erkenning 
1. Er is sprake van een tussentijdse wijziging van de erkenning van de (plaatsvervangend) 

opleider als gedurende een reeds verleende erkenning een KMBP als nieuwe opleider of 
plaatsvervangend opleider wordt voorgedragen. Artikel B.17. is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. In afwijking van artikel B.17., eerste lid, kan gedurende een reeds verleende erkenning 
aan een KMBP die ten minste vijf jaar in de opleidingsgroep werkzaam is geweest of die 
eerder als (plaatsvervangend) opleider erkend is geweest een eerste erkenning als 
(plaatsvervangend) opleider worden verleend voor een duur die gelijk staat aan de 
resterende duur van de erkenning van de opleidingsinrichting tot ten hoogste vijf jaar. 

3. Er is sprake van een tussentijdse wijziging van de erkenning van de opleidingsinrichting 
als er gedurende een lopende erkenning bij de opleidingsinrichting voor de opleiding 
essentiële veranderingen optreden of de opleidingsinrichting de reeds verleende 
erkenning wil uitbreiden. 

4. Indien de erkenning van de opleidingsinrichting tussentijds wordt uitgebreid, kan de 
5. opleidingsinrichting worden erkend tot het moment waarop de reeds verleende 

erkenningstermijn afloopt. 
6. In het geval, bedoeld in het eerste of derde lid, wordt bij de RC een verzoek tot 

tussentijdse wijziging van de erkenning ingediend. 
7. Blijkt uit het nader onderzoek, bedoeld in artikel B.16., eerste lid, dat wordt voldaan aan 

de eisen voor erkenning, dan kan in afwijking van artikel B.16., tweede lid, de RC 
bepalen dat geen visitatie plaatsvindt. 

 
B.20. Ingangsdatum erkenning 
1. Indien een erkenning voor de eerste maal wordt verleend bepaalt de RC de 

ingangsdatum van de erkenning. 
2. Indien een erkenning opnieuw wordt verleend geldt deze vanaf de einddatum van de 

vorige erkenning. 
 
B.21. Eén opleidingsinrichting 
De erkenning als opleider wordt in verband met één opleidingsinrichting gegeven. Deze 
opleidingsinrichting kan op verschillende locaties gehuisvest zijn. 
 
B.22. Koppeling erkenning opleider en opleidingsinrichting 
1. Indien de erkenning van de opleidingsinrichting vervalt, vervalt de erkenning van de 

opleider of de plaatsvervangend opleider met ingang van dezelfde datum. 
2. Zodra de opleidingsinrichting niet voldoet aan de erkenningeis ten aanzien van de 

aanwezigheid van een opleider en plaatsvervangend opleider, bedoeld in artikel B.8., 
eerste lid onder b, en niet is voorzien in waarneming als bedoeld in artikel B.7., vervalt de 
erkenning van de opleidingsinrichting voor KMBP met ingang van dezelfde datum. 

 
B.23. Schorsing of intrekking erkenning 
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1. Indien de opleider, plaatsvervangend opleider of de opleidingsinrichting de in dit 
reglement en het opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” 
omschreven eisen en verplichtingen niet nakomt, kan de RC besluiten de erkenning: 
a. voor een nader te bepalen periode te schorsen; 
b. tussentijds in te trekken; 
c. om te zetten in een erkenning voor een kortere periode of onder door haar bepaalde 

voorwaarden. 
2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, wordt eerst een visitatierapport 

opgemaakt alvorens de RC ter zake een beslissing neemt. 
3. De RC deelt haar terzake genomen beslissing, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk mede 

aan de opleider, de opleidingsinrichting en de betrokken KMBPios onder toezending van 
het visitatierapport. 

4. Indien de erkenning van de opleidingsinrichting wordt geschorst of tussentijds wordt 
ingetrokken, kunnen vanaf dat moment geen nieuwe KMBP in opleiding worden 
genomen. 

 
B.24. Einde van rechtswege 
1. De erkenning van de opleider eindigt van rechtswege: 

a. bij overlijden van de opleider; 
b. indien de opleider ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak 

onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis; 
c. indien de opleider ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak 

al dan niet tijdelijk de bevoegdheid om zijn vak uit te oefenen is ontnomen; 
d. indien een opleider zijn taak neerlegt of zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; 
e. indien de opleider of de opleidingsinrichting gedurende twee achtereenvolgende jaren 

geen KMBPio meer heeft opgeleid; 
f. indien geen aanvraag voor vernieuwing van een erkenning wordt aangevraagd. 

2. De erkenning van de plaatsvervangend opleider eindigt van rechtswege: 
a. overeenkomstig de situaties, genoemd in het eerste lid; 
b. één jaar na de datum waarop de plaatsvervangend opleider bij afwezigheid van de 

opleider de taak van de opleider heeft overgenomen. De RC kan deze periode voor 
een beperkte tijd en onder voorwaarden verlengen. 
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Hoofdstuk C De registratie en herregistratie 
 

Titel I  
Inschrijving 
 

C.1. Inschrijving 
Voor inschrijving in het register voor Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie (KMBP), 
dat is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Pathologie komt in aanmerking: 

a. Een gepromoveerd academicus die met goed gevolg in Nederland de opleiding tot 
KMBP, zoals vastgelegd in het figerende opleidingsplan “opleiding Klinisch Moleculair 
Bioloog in de Pathologie” heeft gevolgd en voltooid; 

b. Een gepromoveerd academicus die in het bezit is van een bewijs van het voltooid 
hebben van een buiten Nederland gevolgde opleiding die voldoet aan de eisen voor 
inschrijving zoals neergelegd in artikel D.5.; 

c. Een gepromoveerd academicus die met goed gevolg een beoordelingsstage als 
bedoeld in paragraaf II-B heeft gevolgd en voltooid; 

d. Een gepromoveerd academicus die met goed gevolg een individueel 
scholingsprogramma als bedoeld in paragraaf II-C heeft gevolgd en voltooid. 
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Titel II  
Registratie 
 

Paragraaf II-A Aanvraag registratie 
C.2. Registratie gepromoveerd academicus tot KMBP 
1. De gepromoveerd academicus, bedoeld in artikel C.1., eerste lid, onder a, dient na 

voltooiing van de opleiding bij de RC een aanvraag in tot registratie. Door indiening van 
de aanvraag verklaart de gepromoveerd academicus dat hij de opleiding met goed 
gevolg heeft afgerond. 

2. De gepromoveerd academicus verschaft de gegevens en bescheiden die de RC voor de 
beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover de gepromoveerd academicus 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De RC dient in ieder geval de verklaring van de 
opleider over de voltooiing van de opleiding te ontvangen. 

3. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, binnen drie maanden na voltooiing van de 
opleiding bij de RC wordt ingediend en de RC oordeelt dat de aanvraag voor het overige 
aan de vereisten voor registratie voldoet, vindt registratie plaats voor de duur van vijf jaar. 
De ingangsdatum van de registratie wordt gesteld op de dag na voltooiing van de 
opleiding. 

4. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan drie maanden tot vijf jaar na 
voltooiing van de opleiding bij de RC wordt ingediend, en de RC oordeelt dat de 
aanvraag voor het overige aan de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie 
voor beperkte duur plaats. De ingangsdatum van de registratie wordt gesteld op de 
datum waarop het verzoek compleet is. 

5. De registratie, bedoeld in het derde of vierde lid, eindigt vijf jaar na voltooiing van de 
opleiding. 

 
C.3. Registratie van een gepromoveerd academicus die in het bezit is van een bewijs van 
het voltooid hebben van een buiten Nederland gevolgde opleiding  
1. Indien een gepromoveerd academicus, als bedoeld in artikel C.1., onder d, in het register 

voor KMBP wenst te worden ingeschreven, meldt hij zich schriftelijk bij de RC. De 
aanvraag gaat vergezeld van: 
a. een bewijs voltooid hebben van een opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de 

pathologie met een inhoud en duur die ten minste overeenkomt met de inhoud en 
duur van de Nederlandse opleiding tot KMBP, afgegeven door de bevoegde 
autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst; 

b. een bewijs dat hij gerechtigd is tot de beroepsuitoefening in het betreffende 
specialisme in het land van herkomst; 

c. documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring hij beschikt alsmede welke 
aanvullende 

d. opleiding en relevante bij- en nascholing hij gevolgd heeft. De gepromoveerd 
academicus verschaft de RC de gegevens en bescheiden die de RC voor de 
beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover de arts redelijkerwijs de 
beschikking kan krijgen. 

e. een bewijs dat hij vanaf het moment van voltooiing van de opleiding zijn specialisme 
regelmatig heeft uitgeoefend door ten minste 16 uur per week als KMBP werkzaam te 
zijn geweest. De gepromoveerd academicus verschaft de RC de gegevens en 
bescheiden die de RC voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover 
de arts redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 

2. De RC gaat na in hoeverre de inhoud van de elders voltooide opleiding overeenkomt met 
die van de Nederlandse opleiding voor KMBP. Indien de RC van oordeel is dat de door 
de gepromoveerd academicus voltooide opleiding gelijkwaardig is aan de Nederlandse 
opleiding, schrijft de RC de gepromoveerd academicus na ontvangst van de stukken in 
het eerste lid in het KMBP register in. 
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3. Indien naar het oordeel van de RC sprake is van een nagenoeg gelijkwaardige opleiding, 
wijst zij het verzoek tot inschrijving af en beoordeelt zij of de gepromoveerd academicus 
in aanmerking komt voor een beoordelingsstage, bedoeld in paragraaf II-B. 

4. Indien de RC van oordeel is dat de door de gepromoveerd academicus voltooide 
opleiding niet gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding in het betreffende 
specialisme, wijst de RC het verzoek tot inschrijving af en beoordeelt zij of de 
gepromoveerd academicus in aanmerking komt voor het volgen van een individueel 
scholingsprogramma. Daarbij gelden de eisen als gesteld in paragraaf II-C. 

 
C.4. Registratie na individueel scholingsprogramma of beoordelingsstage 
1. De gepromoveerd academicus, bedoeld in artikel C.1., onder b., c. of d., wendt zich aan 

het eind van het individueel scholingsprogramma of de beoordelingsstage tot de RC voor 
registratie in het register voor KMBP. Hij verschaft de RC de gegevens en bescheiden 
die de RC voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover de 
gepromoveerd academicus redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De gepromoveerd 
academicus overlegt een verklaring van de opleider dat de gepromoveerd academicus in 
staat is de rol van KMBP in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. 

2. Indien de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, meer dan drie maanden na het afgeven 
van de verklaring, bedoeld in het eerste lid bij de RC wordt ingediend, is artikel C.2., 
vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing. 

3. De RC schrijft de gepromoveerd academicus na ontvangst van stukken bedoeld in het 
eerste en tweede lid in het KMBP register in. 

 
Paragraaf II-B Beoordelingsstage 
C.5. Beoordelingsstage 
1. Voor het volgen van een beoordelingsstage komt in aanmerking een gepromoveerd 

academicus als bedoeld in artikel C.3., derde lid, die een opleider bereid heeft gevonden 
hem te begeleiden in een opleidingsinrichting. 

2. De gepromoveerd academicus dient uiterlijk binnen één jaar nadat de RC heeft bepaald 
dat hij in aanmerking komt voor een beoordelingsstage met deze stage aan te vangen. 

 
C.6. Aanvraag beoordelingsstage 
1. De gepromoveerd academicus dient tijdig voorafgaand aan de aanvang van de 

beoordelingsstage bij de RC een aanvraag in, vergezeld met de gegevens en 
bescheiden als genoemd in artikel C.3., eerste lid. 

2. De gepromoveerd academicus verschaft de RC de gegevens en bescheiden die de RC 
voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover de gepromoveerd 
academicus redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 

3. De beoordelingsstage kan eerst aanvangen nadat de RC hiervoor toestemming heeft 
gegeven. 

 
C.7. Toestemming RC 
1. In het kader van het verlenen van toestemming voor de aanvang van de 

beoordelingsstage gaat de RC na of voldaan is aan artikel C.3. eerste lid. 
2. Indien de RC tot de vaststelling komt dat op verantwoorde wijze met de 

beoordelingsstage kan worden gestart, verleent de RC toestemming voor het volgen van 
de beoordelingsstage. 

3. In het geval de RC de gepromoveerd academicus toestemming verleent de 
beoordelingsstage aan te vangen, bepaalt de RC tevens conform artikel C.9., de 
tijdsduur hiervan. 

 
C.8. Duur beoordelingsstage 
1. De duur van de beoordelingsstage bedraagt zes maanden bij een volledige werkweek. 

Bij deeltijd wordt de duur naar rato aangepast. 
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2. In afwijking van het eerste lid kan de RC voorafgaande aan de beoordelingstage of in 
overleg met de opleider tussentijds bepalen dat gedurende een langere of een kortere 
periode een beoordelingsstage wordt gevolgd. 

3. De beoordelingsstage inclusief de eventuele verlenging genoemd in het tweede lid, duurt 
ten hoogste 12 maanden bij een volledige werkweek. Bij deeltijd wordt de duur naar rato 
aangepast. 

 
C.9. Tussentijdse beëindiging beoordelingsstage 
Om zwaarwegende redenen kan de RC op aangeven van de opleider besluiten de stage 
tussentijds te beëindigen. Van zwaarwegende redenen is in ieder geval sprake indien het 
gelet op de risico's voor de volksgezondheid niet verantwoord is de stage voort te zetten. 
 
C.10. Beoordeling beoordelingsstage 
1. De opleider is verplicht de gepromoveerd academicus gedurende de beoordelingsstage 

iedere drie maanden te beoordelen, deze beoordelingen schriftelijk vast te leggen in door 
de RC vastgestelde formulieren en ter kennis te brengen van de RC en de gepromoveerd 
academicus. 

2. De opleider is verplicht zijn oordeel over de gepromoveerd academicus aan het eind van 
de beoordelingsstage ter kennis te brengen van de RC, nadat de opleider heeft 
nagegaan of de kennis en kunde van de gepromoveerd academicus gelijkwaardig is aan 
die van een in Nederland opgeleide KMBP en of de gepromoveerd academicus in staat is 
het werk als KMBP in Nederland zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. 

3. Indien de opleider een positieve beoordeling afgeeft, kan de gepromoveerd academicus 
een verzoek om inschrijving in het register voor KMBP indienen. De eindbeoordeling 
wordt schriftelijk vastgelegd op het formulier “eindoordeel” dat dient ten behoeve van de 
registratie. 

4. Indien de opleider een negatieve beoordeling afgeeft, beoordeelt de RC op verzoek van 
de gepromoveerd academicus of er aanleiding is voor het volgen van een individueel 
scholingsprogramma. Daarbij zijn de eisen, bedoeld in paragraaf II-C van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Paragraaf II-C Individueel scholingsprogramma 
C.11. Individueel scholingsprogramma 
1. Er is een individueel scholingsprogramma dat tot doel heeft een gepromoveerd 

academicus, bedoeld in artikel C.3., vierde lid, C.10. vierde lid, C.14., vierde lid, C.19., 
zesde lid of C.20, vierde lid, zodanig te scholen dat hij de moleculair pathologische 
diagnostiek zelfstandig en op verantwoorde wijze kan uitvoeren. 

2. De duur van het individueel scholingsprogramma bedraagt ten minste één en ten 
hoogste twee jaar indien de werkzaamheden van de betreffende gepromoveerd 
academicus of klinisch laboratoriumspecialist van een andere discipline een volledige 
werkweek omvatten. Bij deeltijd wordt deze periode naar rato van de deeltijd aangepast. 

3. Het individuele scholingsprogramma wordt gevolgd bij een opleider in een 
opleidingsinrichting. 

4. De gepromoveerd academicus geeft aan de RC aan welke opleider zich bereid heeft 
verklaard hem te begeleiden in een opleidingsinrichting. 

5. De gepromoveerd academicus dient uiterlijk binnen één jaar nadat de RC heeft bepaald 
dat hij in aanmerking komt voor een individueel scholingsprogramma, met dit programma 
aan te vangen. 

 
C.12. Inhoud individueel scholingsprogramma 
1. De opleider stelt het individueel scholingsprogramma, bedoeld in artikel C.11. op. 
2. Bij het opstellen van het individueel scholingsprogramma houdt de opleider rekening met 

de uitgangssituatie van de betreffende gepromoveerd academicus of klinisch 
laboratoriumspecialist en maakt daartoe gebruik van de voor de opleiding KMBP 
geldende toetsmethoden. De gepromoveerd academicus of klinisch 
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laboratoriumspecialist stelt in overleg met de betreffende opleider of lid van de 
betreffende opleidingsgroep een individueel opleidingsplan voor (het desbetreffende 
gedeelte van) de opleiding op. 

3. Nadat de opleider het individueel scholingsprogramma heeft opgesteld vraagt hij ter zake 
goedkeuring aan de RC. 

 
C.13. Beoordeling individueel scholingsprogramma 
1. De opleider is gedurende het individueel scholingsprogramma verplicht iedere drie 

maanden de voortgang van de gepromoveerd academicus of klinisch 
laboratoriumspecialist te beoordelen, deze beoordelingen schriftelijk vast te leggen in 
door de RC vastgestelde formulieren en ter kennis te brengen van gepromoveerd 
academicus of klinisch laboratoriumspecialist en de RC. 

2. De conclusies van deze beoordelingen worden voor gezien of voor akkoord 
meeondertekend door de gepromoveerd academicus of klinisch laboratoriumspecialist. 

3. De opleider is verplicht zijn oordeel over de gepromoveerd academicus of klinisch 
laboratoriumspecialist aan het eind van het individueel scholingsprogramma ter kennis te 
brengen van de gepromoveerd academicus of klinisch laboratoriumspecialist en de RC, 
nadat de opleider heeft nagegaan of de kennis en kunde van de gepromoveerd 
academicus of klinisch laboratoriumspecialist gelijkwaardig is aan die van een in 
Nederland opgeleide KMBP en of de gepromoveerd academicus of klinisch 
laboratoriumspecialist in staat is het werk als KMBP in Nederland zelfstandig en naar 
behoren uit te oefenen. 

4. De eindbeoordeling wordt door de opleider schriftelijk vastgelegd het formulier 
“eindoordeel” dat dient ten behoeve van de registratie. 
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Titel III  
Herregistratie 
 
C.14. Eisen herregistratie 
1. De RC herregistreert een KMBP in het register van de Nederlandse Vereniging voor 

Pathologie als de KMBP in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de expiratie van de 
vigerende registratie heeft voldaan aan de volgende eisen: 
a. hij heeft het werk van een KMBP in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend; 
b. hij heeft in voldoende mate deelgenomen aan deskundigheidsbevorderende 

activiteiten op het terrein van de moleculaire pathologie; 
c. hij heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor 

Pathologie volgens de systematiek van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. 
2. Onvoorziene omstandigheden of verplichtingen, al dan niet vrijwillig aangegaan, 

waardoor de KMBP niet voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, worden bij de 
beoordeling van het recht op hernieuwing van de inschrijving niet in aanmerking 
genomen. 

3. Indien de KMBP niet voldoet aan de in het eerste lid genoemde eisen, kan hij worden 
geherregistreerd onder de voorwaarde dat de KMBP direct na de expiratie van de 
vigerende registratie een individueel scholingsprogramma, bedoeld in titel I, paragraaf II-
C, volgt en met goed gevolg afsluit. Zodra de KMBP niet voldoet aan de gestelde 
voorwaarde, wordt zijn inschrijving in het register doorgehaald. 

 
C.15. Duur herregistratie 
1. De duur van de herregistratie, die maximaal vijf jaar kan bedragen, wordt berekend op 

basis van het hebben voldaan aan de in artikel C.14., eerste lid, juncto artikel C.16. en 
C.17. gestelde eisen conform de daartoe door de RC opgestelde beleidsregels. 

2. Het eerste lid geldt niet in het geval een individueel scholingsprogramma als bedoeld in 
artikel C.14., derde lid wordt gevolgd. 

3. Indien de KMBP niet volledig voldoet aan de in artikel C.14., eerste lid onder b. en c. 
gestelde eisen, kan de RC de inschrijving eenmalig voor een beperkte periode 
hernieuwen ten einde hem alsnog in de gelegenheid te stellen aan de eisen te voldoen. 

 
C.16. Uitoefening specialisme 
1. Een KMBP heeft zijn specialisme in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend als 

bedoeld in artikel C.14., eerste lid, onder a, indien hij gemiddeld over vijf jaar ten minste 
twaalf uur per week in het betreffende specialisme werkzaam is geweest door 
patiëntgebonden taken te verrichten. Daaronder wordt verstaan diagnostische 
werkzaamheid, activiteiten ten behoeve van het valideren en implementeren van 
diagnostische tests, consultatieve activiteiten, patiëntgebonden opleidingsactiviteiten en 
patiëntbesprekingen. 

2. Van regelmatige uitoefening van het specialisme als bedoeld in artikel C.14., eerste lid, 
onder a, is geen sprake indien de werkzaamheden langer dan twee jaar aaneengesloten 
zijn onderbroken. 

3. De minimale omvang en duur van de uitoefening van het specialisme om voor een 
periode van herregistratie in aanmerking te komen, bedoeld in artikel C.14., eerste lid, 
onder a, bedraagt gemiddeld zestien uur per week gedurende één jaar. Dit geeft recht op 
een herregistratie voor één jaar, mits ook is voldaan aan de eisen van artikel C.14, eerste 
lid, onder b. en c. 

4. Een KMBP is werkzaam als bedoeld in het eerste lid, indien hij persoonlijk beschikbaar is 
voor de diagnostische taken en deze taken ook daadwerkelijk verricht. 

 
C.17. Deskundigheidsbevorderende activiteiten 
1. Deskundigheidsbevorderende activiteiten, bedoeld in artikel C.14., eerste lid, onder b, 

bestaan uit bij- en nascholing, gericht op het behouden en verwerven van de voor het 
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uitoefenen van het vak benodigde competenties, zoals uitgewerkt in het formulier 
“herregistratie als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie”. 

2. De omvang van de geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten bedraagt 
gemiddeld over vijf jaar ten minste veertig uur per jaar. 

 
C.18. Bewijsstukken 
De KMBP verzamelt bewijsstukken van de verrichte werkzaamheden, de geaccrediteerde 
deskundigheidsbevorderende activiteiten en de deelname aan de kwaliteitsvisitatie, bedoeld 
in artikel C.14., eerste lid, en legt deze bewijsstukken desgevraagd aan de RC over. 
 
C.19. Gelijkgestelde werkzaamheden 
1. Een KMBP die niet regelmatig of niet in voldoende mate of niet meer werkzaam is in het 

betreffende specialisme, maar betrokken is bij het onderwijs of het wetenschappelijk 
onderzoek op het terrein van de klinische moleculaire pathologie, of werkzaam is op het 
gebied van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de klinisch moleculaire 
pathologie , kan voor herregistratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden in 
aanmerking komen. 

2. Indien het behouden van de titel KMBP van belang is voor de beroepsuitoefening, 
worden de volgende functies als gelijkgesteld aangemerkt: 
a. hoogleraar in een moleculair diagnostisch specialisme; 
b. beleids- of stafmedewerker bij een beroepsvereniging of wetenschappelijke 

vereniging op het gebied van de klinische moleculaire pathologie. 
3. De gelijkgestelde werkzaamheden worden in een dienstverband van ten minste 16 uur 

per week verricht om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen. De aard, de 
omvang en de duur van de werkzaamheden dienen te blijken uit een 
werkgeversverklaring. 

4. Bij hernieuwing van de inschrijving op grond van gelijkgestelde werkzaamheden zijn de 
eisen ten aanzien van het deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende 
activiteiten als bedoeld in C.14., eerste lid, onder b, onverminderd van toepassing. 

5. Een KMBP komt op grond van gelijkgestelde werkzaamheden voor herregistratie in 
aanmerking voor zolang hij deze werkzaamheden verricht. De inschrijving vervalt op het 
moment dat de gelijkgestelde werkzaamheden worden beëindigd of neergelegd. 

6. Indien de KMBP na het beëindigen van de gelijkgestelde werkzaamheden opnieuw 
zonder beperkingen als KMBP wenst te worden geregistreerd en niet voldoet aan de 
eisen voor herregistratie, bedoeld in artikel C.14., eerste lid, volgt hij een individueel 
scholingsprogramma als bedoeld in titel I, paragraaf II-C. 

7. De inschrijving als KMBP wordt voor de duur van het individueel scholingsprogramma 
gehandhaafd, indien het individueel scholingsprogramma aansluitend aan het beëindigen 
van de gelijkgestelde werkzaamheden wordt gevolgd. 

 
C.20. Herintreding 
1. Een exKMBP die in het registers voor KMBP ingeschreven is geweest, maar van wie de 

inschrijving is doorgehaald, kan bij de RC een aanvraag indienen om opnieuw te worden 
ingeschreven. 

2. De RC beoordeelt op grond van de door de exKMBP overgelegde bewijsstukken of de 
exKMBP in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de doorhaling tot het tijdstip van de 
aanvraag om opnieuw te worden ingeschreven, aan de eisen voor herregistratie heeft 
voldaan. 

3. Indien de RC vaststelt dat de exKMBP volledig aan de eisen voor herregistratie heeft 
voldaan kan hij opnieuw worden ingeschreven. 

4. Indien de RC vaststelt dat de exKMBP niet aan de eisen voor herregistratie heeft 
voldaan, kan de exKMBP opnieuw worden ingeschreven nadat hij met goed gevolg een 
individueel scholingsprogramma heeft voltooid. Titel I, paragraaf II-C is in dat geval van 
toepassing. 
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Hoofdstuk D De registratiecommissie klinisch 
moleculair bioloog in de pathologie 
 
D.1. De registratiecommissie 
1. Het NVVP bestuur benoemt na overleg met het dagelijks bestuur van de WMDP de 

registratiecommissie. De commissieleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar 
en kunnen één keer herbenoemd worden. 

2. De registratiecommissie telt maximaal 5 leden, waaronder minstens: 3 KMBP, waarvan 
minimaal 1 opleider of plaatsvervangend opleider, en 1 patholoog.  

3. De leden van de commissie wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.  
4. De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter dit nodig acht, of wanneer drie leden van de commissie het verlangen daartoe 
te kennen geven. 

5. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, onder vermelding van de te behandelen 
agendapunten. 

 
D.2. Bevoegdheden en taken registratiecommissie 
De registratiecommissie heeft de volgende bevoegdheden en taken. 
1. Het verlenen van opleidingsbevoegdheid aan opleiders, plaatsvervangende opleiders en 

het erkennen van opleidingsinrichtingen conform de regels zoals vastgelegd in het 
“Reglement opleiding klinisch moleculair bioloog in de pathologie”. Zij laat zich daartoe 
adviseren door een visitatieteam. Indien de registratiecommissie een mening heeft die in 
tegenspraak is met het advies van het visitatieteam dan pleegt zij in het algemeen nader 
overleg met laatstgenoemde commissie alvorens te beslissen. 

2. Het beoordelen van de aanmelding van een KMBPio aan de hand van het formulier 
“aanmelding opleiding KMBP”. 

3. Het zich tijdens een opleiding op de hoogte houden van de stand van zaken. Zij doet dat 
met behulp van: 

a. rapportage door het visitatieteam dat de betreffende opleidingsinstelling visiteert 
b. de gegevens die door de opleider en opgeleide jaarlijks worden verstrekt nl 

“voortgangsgeprek opleider”, “jaarlijkse beoordeling en geschiktheidsbeoordeling 
opleider”, “jaargesprek externe opleidingscommissie” en “jaarlijkse beoordeling 
door KMBPio”. 

4. Het beoordelen van aanvragen voor registratie in het register van de NVVP aan de hand 
van “evaluatierapporten diverse thema’s” en een verklaring van de opleider over de 
voltooiing van de opleiding (“eindoordeel”). Indien niet een regulier opleidingstraject is 
doorlopen vindt de beoordeling plaats afhankelijk van de situatie aan de hand van de 
eisen die daarvoor zijn vastgelegd in het “Reglement opleiding klinisch moleculair bioloog 
in de pathologie”. 

5. Het bepalen of een gepromoveerd academicus in aanmerking komt voor een 
beoordelingsstage of een individueel scholingsprogramma en het verlenen van 
toestemming met deze beoordelingsstage of dit scholingsprogramma aan te vangen. 

6. Het beoordelen van aanvragen van herregistratie in het register van de NVVP aan de 
hand van het formulier “herregistratie als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie” en 
eventueel aanvullende bewijsstukken zoals vermeld op het formulier en in het 
“Reglement opleiding klinisch moleculair bioloog in de pathologie”. 

7. De registratiecommissie neemt zijn beslissingen binnen twee maanden na ontvangst van 
de in sub 1 tot en met 6 genoemde documenten. Bij twijfel kan een beslissing worden 
geagendeerd in de vergadering van de registratiecommissie. Het besluit zal dan binnen 
twee weken na deze vergadering aan de belanghebbende worden meegedeeld. 

 
D.3. Het visitatieteam 
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1. Het visitatieteam wordt door de registratiecommissie benoemd en telt 3 leden: 2 erkend 
KMBP en 1 KMBPio, die allen niet betrokken zijn bij de te visiteren 
instelling/opleidingsinrichting. 

2. Een visitatieteam wordt tijdelijk benoemd voor het beoordelen van een specifieke 
opleidingsinstelling. 

 
D.4. Bevoegdheden en taken van het visitatieteam 
Het visitatieteam heeft de volgende bevoegdheden en taken. 
1. Het instellen van een onderzoek of erkende en nog te erkennen opleiders, 

plaatsvervangend opleiders en hun opleidingsinstellingen voldoen aan de eisen zoals 
deze in het Reglement opleiding klinisch moleculair bioloog in de pathologie zijn 
vastgesteld. 

2. Het geven van advies over het registreren van opleiders, plaatsvervangend opleiders en 
hun opleidingsinstelling aan de registratiecommissie.  

3. Het regelen van een visitatie van de te beoordelen opleidingsinstelling zo spoedig 
mogelijk en in elk geval binnen vier maanden nadat een verzoek tot erkenning bij de 
registratiecommissie is ingediend, tenzij reeds op grond van de door de opleider en 
plaatsvervangend opleider ingevulde formulier “aanvraag registratie als opleider, 
plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting KMBP” en de daarbij behorende 
documenten blijkt, dat gezien de vigerende opleidingseisen de gevraagde erkenning niet 
zal kunnen worden verleend. In dat geval zendt het visitatieteam de betreffende stukken 
zonder dat een visitatie heeft plaatsgevonden aan de secretaris van de 
registratiecommissie onder vermelding van de redenen die tot deze beslissing hebben 
geleid. 

4. Het tijdens de visitatie houden van besprekingen met de opleider, de plaatsvervangend 
opleider, het afdelingshoofd en, indien van toepassing, een KMBPio van de gevisiteerde 
opleidingsinstelling. Deze besprekingen dienen afzonderlijk te worden gehouden. 

5. Het uiterlijk 2 weken na de visitatie versturen van de weergave van de gevoerde 
gesprekken zoals die in het concept rapport zijn opgenomen naar het gevisiteerde 
instituut om te laten controleren of de gesprekken juist zijn weergegeven. Het instituut 
krijgt 2 weken de tijd om hierop te reageren. Ook bij het uitblijven van een reactie wordt 
na 2 weken het rapport van het visitatieteam opgesteld en ondertekend door de 
voorzitter. Uiterlijk 8 weken nadat de visitatie heeft plaatsgevonden moet het 
visitatierapport bij registratiecommissie zijn. 

 
D.5. Afhandeling van het advies van de visitatiecommissie 
1. De registratiecommissie behandelt in een plenaire vergadering de aanvraag tot 

erkenning en het rapport van het visitatieteam onder toepassing van de betreffende 
artikelen uit het Reglement opleiding klinisch moleculair bioloog in de pathologie. 

2. Indien de registratiecommissie in afwijking van het oordeel van het visitatieteam van 
mening is dat een opleidingsbevoegdheid wel of niet kan worden verleend, pleegt zij 
nader overleg met het visitatieteam, waarna de registratiecommissie een beslissing 
neemt. 

3. De registratiecommissie stelt nadat zij een beslissing genomen heeft hiervan de 
aanvrager, het hoofd van de afdeling en het visitatieteam in kennis. Een kopie van het 
visitatierapport dan wel van de argumentatie waarom niet tot visitatie is overgegaan 
wordt samen met de eindconclusie van de registratiecommissie naar het gevisiteerde 
centrum en de opleider verstuurd.  

 
D.6. Overige bepalingen. 
1. De aanvrager c.q. het afdelingshoofd van de instelling die erkenning aanvraagt hebben 

het recht om tegen één of meer leden van het visitatieteam bezwaar te maken bij de 
registratiecommissie. Indien de registratiecommissie het gemaakte bezwaar gegrond 
acht draagt zij zorg voor vervanging van degene(n) tegen wie bezwaar is gemaakt. De 
uitspraak van de registratiecommissie is bindend. 
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2. Het visitatierapport is het eigendom der registratiecommissie. Zolang de 
registratiecommissie zijn beslissing nog niet aan de aanvrager, het hoofd van de afdeling 
en het visitatieteam heeft kenbaar gemaakt, mag noch het rapport noch het advies en 
oordeel van het visitatieteam met anderen worden gedeeld. 


