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Beoordelingskader Competenties 
 

 

1 Reglementen 

 

1.1 Algemeen 

Een huisarts wordt, ex paragraaf 3 van het Toetsingskader (2005-2) en artikel 3.2 

Uitvoeringsreglement (2005-3), op diens verzoek in een register ingeschreven als de 

huisarts voldoet aan de door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden 

goedgekeurde specifieke registratie-eisen van het betreffende register.  

 

1.2 Aanvullende voorwaarden 

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden heeft de mogelijkheid af te 

wijken van de specifieke registratie-eisen, maar moet wel aanvullende voorwaarden 

stellen voor deze uitzonderingsgevallen. In paragraaf 3.1 van de specifieke registers is 

zodoende vastgelegd dat inschrijving ook mogelijk is als de huisarts kan aantonen een 

andere vergelijkbare opleiding, dan onder paragraaf 2.2.1 aangegeven, te hebben 

gevolgd en aantoonbaar bekwaam en/of ervaren te zijn.” De huisarts dient aan het CHBB 

een overzicht te overleggen waaruit blijkt dat hij/zij over de benodigde competenties 

beschikt.  

 

1.3 Categorale vereniging 

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden kan, ex artikel 3.2 lid 2 

Uitvoeringsreglement (2005-3), indien nodig advies vragen voor de beoordeling van de 

competenties aan de betrokken categorale vereniging of werkgroep. 

 

 

2 Expertgroep 

 

Om de beoordeling van competenties op een uniforme en correcte wijze uit te voeren, 

roept het CHBB per register een expertgroep in het leven. 

De expertgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het 

register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap en de ambtelijk secretaris van het College voor Huisartsen met 

Bijzondere Bekwaamheden. 

 

 

3 Procedure 

 

3.1 Algemeen 

Bij de beoordeling van de competenties, die de huisarts voor de specifieke bijzondere 

bekwaamheid moet hebben, zijn de competenties die in het desbetreffende CHBB-

register zijn opgenomen, leidend.  

 

3.2 Porfolio 

De huisarts dien een portfolio te overleggen waarin staat hoe de huisarts de specifieke 

competenties, opgesplitst naar kennis en kunde, heeft ontwikkeld. 

 

Kennis - De huisarts moet aan tonen de voor de bijzondere bekwaamheid benodigde 

kennis, middels (een) met goed gevolg afgeronde opleiding(en), te hebben verworven. 

De opleiding(en) moet(en) binnen vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag zijn afgerond.  
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Kunde - De huisarts moet aan tonen de voor de bijzondere bekwaamheid benodigde 

vaardigheden te hebben ontwikkeld en de in de specifieke registratie-eisen benoemde 

werkzaamheden structureel uit te voeren. 

 

3.3 Competenties 

De specifieke in het CHBB-register opgenomen competenties moeten per punt worden 

beoordeeld. De leden van de expertgroep dienen ieder afzonderlijk per punt aan te geven 

of de huisarts dit naar hun mening in voldoende of onvoldoende mate heeft ontwikkeld. 

 

3.4 Advies 

De expertgroep brengt een gemotiveerd advies uit over aanvragen van huisartsen die 

een beroep doen op de uitzonderingsclausule aan het College voor Huisartsen met 

Bijzondere Bekwaamheden. 

 

3.5 Beslissing 

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden bespreekt het door de 

expertgroep uitgebrachte advies en neemt een besluit over de aanvraag van de huisarts 

tot inschrijving in het specifieke CHBB-register op basis van de uitzonderingsclausule.1 

 

 
 

                                                      
1
 Dit in tegenstelling tot de aanvragen waarbij de huisartsen hun aanvraag baseren op de specifieke aan het 

CHBB-register gekoppelde opleiding. Deze aanvragen worden afgehandeld door het bureau van het CHBB. 
 


