Overzicht Nascholing en werkzaamheden Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC)
In dit overzicht wordt een toelichting gegeven over de werkzaamheden en te volgen nascholing voor
herregistratie van de Erkend KwaliteitsConsulent (EKC).
Algemene informatie voor EKC en toetsgroepen voor huisartsen is te vinden op de website van het
NHG en KNMG/ABC1.
Verantwoordelijkheden van de EKC
•
•
•
•

bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen huisartsen-toetsgroep
coördineren en bewaken van kwaliteitsverbeterende activiteiten in de toetsgroep
bijhouden van EKC- kennis en -vaardigheden door middel van EKC-nascholingen
ingeschreven staan in het CHBB-register

Taken van de EKC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

initiëren en coördineren van de nascholing binnen de toetsgroep
begeleiden van de toetsgroep (o.a. FTO, DTO, intervisie)
samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan
samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeterplannen
bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de toetsgroep
registreren van nascholing in GAIA
verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM
adviseren van de toetsgroep over praktijkaccreditering
intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling
archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten

Herregistratie Erkend Kwaliteitsconsulent
De EKC kan worden geherregistreerd indien zij/hij
1. 40 uur per 5 jaar aantoonbaar betrokken is geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid
in een huisartsen-toetsgroep in de vorm van het begeleiden van toetsgroepen of andere
activiteiten.
2. tenminste 20 uur (20 punten) per 5 jaar relevante geaccrediteerde nascholing op dit
vakgebied heeft gevolgd.
Deze 20 uur nascholing kunt u uiteraard ook gebruiken als deskundigheidsbevordering voor
uw herregistratie als huisarts. Het opnieuw volgen van de basisopleiding EKC geldt niet als
nascholing.
ad 1 Werkzaamheden
Om na 5 jaar voor herregistratie in aanmerking te komen dient de EKC in de voorgaande periode 40
uur in totaal (= gemiddeld 8 uur per jaar) als EKC gewerkt te hebben. Alle uren/werkzaamheden
vanuit uw functie als EKC alsmede werkzaamheden die nodig zijn ter voorbereiding, coördinatie en
afronding van de nascholing in de toetsgroepen kunnen hiervoor worden opgevoerd.

Het advies is om voor de andere werkzaamheden (zijnde het niet begeleiden van de toetsgroepen)
een overzicht bij te houden, zodat u hiervan over een periode van 5 jaar een overzicht heeft. Indien
het CHBB daarom vraagt, kunt u dit overleggen.
Onder de werkzaamheden vallen:
-

-

alle uren die u in de toetsgroep besteedt als begeleider, voorzitter;
alle uren die u besteedt aan het voorbereiden van uw toetsgroep: bespreken met consulent,
opzoeken van onderwijsmateriaal, coachen/ondersteunen van collegae voorbereiders,
mailen e.d.;
alle uren die u besteedt aan het maken, maar ook aan evaluatie van het jaarprogramma;
alle uren die u besteedt aan verslaglegging en verwerking van de gegevens in GAIA e.d.;
overige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.

ad 2 Nascholing EKC
Nascholing van de EKC heeft als doel bovenstaande verantwoordelijkheden, taken en
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Het gaat om het volgen van geaccrediteerde nascholing
ter ondersteuning en bevordering van het uitoefenen van uw functie als EKC. Denk aan nascholing
die relevant is voor uw functie, nascholing die bijdraagt aan uw professionele ontwikkeling als EKC en
die bijdraagt aan de begeleiding van de diverse toetsgroepen.
-

-

Geaccrediteerde nascholing (cursussen, symposia en congressen) gericht op het begeleiden
van groepen kan gaan over groepsdynamiek, gesprekstechnieken, communicatieve
vaardigheden, leidinggeven, schriftelijke verslaglegging, time-management,
presentatievaardigheden, computervaardigheden en het opzetten van
kwaliteitsverbeterplannen.
De uren nascholing die door uw PAM met de regionale WDH, Kring of Ros worden aangereikt
om uw eigen functioneren als EKC binnen de groep te verbeteren.

Deze nascholingen kunnen door diverse organisaties (landelijk en regionaal) worden aangeboden
zoals de LHV- Academie, Keijzer en Van der Jagt Scholing, regionale nascholingsorganisaties (WDH’s)
en huisartseninstituten (zie blz. 3)
Intervisie:
Het gaat hier om deelname aan gestructureerde intervisie-bijeenkomsten met andere EKC-en,
waarbij ervaringen worden gedeeld en casuïstiek wordt besproken. Er mogen maximaal 10 punten
intervisie (van de 20 punten) in een periode van 5 jaar worden opgevoerd.
Praktijkcertificering:
Deskundigheidsbevorderingspunten verkregen voor deelname aan praktijkaccreditering (NPA)
kunnen voor een deel worden meegenomen als geaccrediteerde nascholing voor EKC. Er mogen
maximaal 6 punten vanuit praktijkaccreditering (van de 20 punten) in een periode van 5 jaar worden
opgevoerd. De EKC kan deze kennis weer gebruiken voor advisering in toetsgroepen (zie bullet 8 bij
de taken).

Voor meer informatie
Voor vragen over uw herregistratie als EKC kunt u terecht bij het College voor Huisartsen met
Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) via info@chbb.nl
Met vragen over uw functie als EKC kunt u terecht bij het NHG via scholing@nhg.org.
Voorbeelden van nascholingsorganisaties
LHV academie: in de zoekfunctie “EKC” typen om de nascholing te zien die betrekking hebben op de
EKC
Keijzer-van der Jagt advies: nascholing
Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg (WDH): onder het kopje “Nascholingen” zijn
zowel het fysieke als het digitale aanbod te vinden
Leerpunt KOEL: zoek op trefwoord “EKC” (biedt naast nascholing ook de basisopleiding aan)
DOKh: zoek op trefwoord “EKC” (biedt naast nascholing ook de basisopleiding aan)
KOH: bij nascholingen voor huisartsen staan EKC-vervolgtrainingen en EKC-basisopleiding.
OVM Scholing & Advies: aanbieder EKC-vervolgcursussen
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