VERDERZETTEN SAMENWERKING MET GEFEDEREERDE ENTITEITEN
“gemengde werkgroepen erkenningscriteria”

I.

SITUERING

Erkenningscriteria voor beroepskwalificaties, de stagemeesters en –diensten, worden sinds lang
voorbereid in “Gemengde Werkgroepen”.

Deze “Gemengde Werkgroepen” bestaan uit geïnteresseerde leden van de Hoge Raad (wat
een multidisciplinaire aanpak mogelijk maakt) en leden van de Nederlandstalige en
Franstalige Erkenningscommissies voor de betrokken discipline.

Sinds de zesde staatshervorming werd in samenwerking met de gefedereerde entiteiten de vroegere
werkwijze van “gemengde werkgroepen” verdergezet.
De samenwerking met de (geregionaliseerde) Erkenningscommissies verloopt vlot.
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II.

AANWEZIGHEID ALS WAARNEMER VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE
ADMINISTRATIES VAN DE GEFEDEREERDE ENTITEITEN

Op voorstel van de Fédération Wallonie-Bruxelles, zou een aanwezigheid voorzien worden van een
ervaren lid van de administratie als waarnemer in de gemengde werkgroepen.
Informeel werd dit voorstel ook besproken met de administraties van de Vlaamse Gemeenschap en
van het Ministerium der Deutsprachigen Gemeinschaft. Informeel werd positief gereageerd.
Deze waarnemer kan dan de ontwikkeling van nieuwe erkenningscriteria dan kortbij opvolgen. Dit
is belangrijk gezien deze criteria in een latere fase moeten toegepast worden voor de
erkenningsprocedure van artsen in opleiding.
Momenteel worden de gefedereerde entiteiten enkel ingelicht over de eindadviezen van de Hoge
Raad. De voorbereidingstijd van de gefedereerde entiteiten voor de uitvoering is dan beperkt.
Een ervaren waarnemer van de administraties van de gefedereerde entiteiten kan ook een inbreng
bieden qua evaluatie van de vlotte toepasbaarheid van bepaalde voorstellen en criteria. Nieuwe
regelgeving houdt hiermee best rekening om alle procedures zo correct en soepel mogelijk te
maken.
Een frequenter contact tussen federale en gefedereerde instanties laat een ruimere informatieuitwisseling toe en kan bepaalde dossiers (bv de relevante wetenschappelijke tijdschriften per
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medische discipline voor een automatische aanvaarding) vlotter laten verlopen.
Voor een meer systematische kwaliteitsevaluatie van stagediensten, kan deze informatieuitwisseling ook nuttig zijn.
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