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REGLEMENT WORKSHOP SUPER- en INTERVISIE NVMSR  
 
Inleiding: 
Deze cursus door en voor leden en kandidaatleden van de NVMSR valt onder verantwoordelijkheid van de Onderwijscom-
missie van de NVMSR en wordt gekenmerkt door: 
- Intervisie. 
- Supervisie. 
- Beoordeling van rapporten. 
 
1. Doel van de workshops. 
Het doel van de workshops is onder leiding van de supervisoren op een kritische wijze de rapporten van de medecursisten 
en die van zichzelf te beoordelen. De ervaring leert dat veelal meerdere workshops moeten worden gevolgd om het beoog-
de niveau te halen.  
Intervisie is een methode waarbij sprake is van collegiale ondersteuning, onderlinge feedback en advisering in een 
(leer)groep, bestaande uit gelijken, die binnen een onderling vastgestelde structuur tot inzichten, aanpak en oplossingen 
willen komen (in casu gericht op kwaliteitsverbetering van medische rapportages) in een zelfsturend en op reflectie gericht 
leerproces. 
Supervisie wordt toegepast om het leerproces te faciliteren en te versnellen, maar intervisie blijft het leidende motief. De 
supervisie berust vooralsnog bij een lid van de Toetsingscommissie van het betreffende specialisme. De supervisor wordt 
bijgestaan door een co-supervisor.  
Bij een workshop op het gebied van Civiel Recht (CR) is de co-supervisor een medisch adviseur. In het geval van een 
workshop op het gebied van Bestuursrecht (BR) is de co-supervisor een verzekeringsarts of een bestuursrechter. 
Degene die opteert voor het lidmaatschap met de aantekening CR volgt workshops op het gebied van het civiele recht. 
Degene die opteert voor het lidmaatschap met de aantekening BR volgt workshops op het gebied van het bestuursrecht. 
Een en ander houdt in dat degene die opteert voor het lidmaatschap met de aantekening CR én BR beide workshops zal 
dienen te volgen. 
Beoordeling van rapporten gebeurt door toetsing aan de Richtlijnen NVMSR/KNMG, gemakshalve aan een handvat daar-
aan, de Lijst van Basale Vereisten. 
 
2. Deelnemers. 
Ten behoeve van de efficiency  wordt ernaar gestreefd om de deelnemers (die zoveel mogelijk gelijkgeaarde specialismen 
moeten beoefenen) uit een gemêleerd gezelschap te laten bestaan, bij voorkeur geen leden van dezelfde maatschappen of 
andere samenwerkingsverbanden. De deelnemers worden gescheiden naar hun voorkeur CR of BR, zie 3. 
 
3. Workshops CR (Civiel Recht) of BR (BestuursRecht) 
De workshops worden verdeeld in BR of CR.  
Rapporten op bestuursrechtelijk gebied (BR) betreffen gewoonlijk WAO, WIA, ambtenarenrecht. Aanvragers zijn vaak 
overheidsinstanties, CRvB, sector Bestuursrecht van rechtbanken, belangenbehartigers van verzekerden van publieke 
verzekeringen. 
Workshop Civiel Recht (CR) betreffen gewoonlijk zaken op het gebied van particuliere AO-verzekeringen, ongevallenver-
zekeringen, wettelijke aansprakelijkheid en medische beroepsaansprakelijkheid.  
 
4. Geheimhouding/anonimisering. 
Voor onderlinge toetsing is een vertrouwde en veilige omgeving noodzakelijk. Vertrouwen vereist de wetenschap bij elke 
deelnemer dat al hetgeen besproken wordt, zoals elkaars rapporten, analyses en resultaten, binnen de groep blijft. Alle 
deelnemers verplichten zich tot geheimhouding. 
Of ingebrachte rapporten in deze setting van super- en intervisie geanonimiseerd moeten zijn, verschilt per specialisme.  
Bij anonimisering betekent het dat de identiteit van alle betrokken personen en behandelinstellingen geblindeerd moet zijn. 
De diverse behandeldata en het geboortejaar van betrokkene moeten wel inzichtelijk zijn.  
Anonimisering is lastig en time consuming, en vanwege de vertrouwde setting van de intervisie vaak niet nodig, mits alle 
rapporten na de bijeenkomst(en) worden vernietigd. Alleen als het uitdrukkelijk wordt aangegeven moeten de in te sturen 
rapporten worden geanonimiseerd. 
 
5. Opzet (leren van eigen en elkaars fouten). 
De workshop kent minimaal 4 deelnemers en maximaal 6. 
Voorbeeld: groep van 5 kandidaten van de NVMSR. 
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Alle deelnemers brengen 2 eigen rapporten in (eigen keuze). Zie ook 6. Inbreng. 
In de bijeenkomst worden alle rapporten besproken en getoetst aan de hand van de lijst van basale vereisten. Let op: een 
workshop is geen examen (zie ook 9.). 
 
6. Inbreng eigen rapporten. 
Ruim voor de bijeenkomst wordt elke deelnemer verzocht naar eigen keuze 2 van zijn eigen rapporten per e-mail, eventu-
eel in PDF-format, naar het secretariaat te sturen. De rapporten behoeven niet te worden geanonimiseerd gezien de strikte 
vertrouwelijkheid (tenzij zie onder 3.).  
Met betrekking tot de keuze van de eigen rapporten: het moet gaan om rapporten waarvan de auteur vindt dat het ging om 
een behoorlijke moeilijkheidsgraad.  
Keuzevoorbeeld bij workshop CR: één lastige WA-zaak, al of niet voor de rechtbank, één multitrauma ongevallenpolis 
liefst met predisposities en/of pre-existenties of een lastige AO-zaak.  
Keuzevoorbeeld bij workshop BR: één zaak voor de Centrale Raad van Beroep en één rapportage op verzoek van ver-
zekeringsarts of het UWV. 

N.B.: Worden naar het oordeel van de supervisor te eenvoudige rapporten ingestuurd dan heeft dat voor de kandi-
daat tot gevolg dat het bij voorbaat niet mogelijk is om in vervolg op de betreffende workshop het lidmaatschap te 
verwerven, zie punt 9. 

 
7. Verplichte voorbereiding vooraf. 
Elk te bespreken rapport is vooraf door elke deelnemer kritisch bestudeerd en getoetst/beoordeeld aan de hand van de 
Richtlijn NVMSR/KNMG, dan wel het handvat daaraan, de Lijst van de Basale Vereisten die per rapport volledig is afge-
vinkt. De deelnemer heeft dus in geval van 5 deelnemers 10 ingevulde lijsten.  
 
8. Werkwijze tijdens de workshop. 
Van belang is een open houding van de deelnemers, het kunnen kijken naar de eigen fouten en daarvan te leren.  
Beoordeling van de rapporten aan de hand van de Lijst Basale Vereisten (als afgeleide van de Richtlijnen NVMSR/ KNMG) 
geschiedt in de groep per toerbeurt, waarbij de auteur als laatste reflecteert. 
Doordat de deelnemers zich de toetsingscriteria eigen gaan maken gaan zij deze criteria in het proces van opstellen van 
volgende expertises toepassen (learning by doing). 
 
9. Voordracht tot lid NVMSR. 
Indien de supervisor op grond van de ingediende rapporten en de participatie van een deelnemer aan de inhoudelijke dis-
cussies tijdens een workshop van mening is dat het vereiste kwaliteitspeil bij deze deelnemer is bereikt, kan hij in overleg 
met de co-supervisor besluiten om de betreffende deelnemer aan het bestuur voor te dragen voor het lidmaatschap van de 
NVMSR. De supervisor kan zo’n besluit uiteraard niet nemen als bijvoorbeeld uitsluitend AO-rapporten dan wel eenvoudige 
rapporten zijn aangeleverd.  
Waar aan te voldoen:  
- grote mate van zelfreflectie 
- goed onderbouwde en concludente rapporten van een behoorlijke moeilijkheidsgraad 
- goede participatie en kritische houding in de workshop. 
 
10. Bezwaar 
Het besluit van een supervisor een deelnemer niet voor te dragen voor het lidmaatschap kan niet gezien worden als een 
afwijzing of een niet-toelating. De mogelijkheid tot het volgen van een nieuwe workshop staat open. De supervisor kan op 
zijn besluit niet worden aangesproken.  
Indien een deelnemer van mening is dat hij inhoudelijke argumenten heeft om wel te worden toegelaten kan hij het bestuur 
verzoeken om met de supervisor in overleg te treden over diens besluit, in het kader van een heroverweging.  Dit verzoek 
dient binnen 2 weken na dagtekening van het bericht van de supervisor bij het secretariaat te worden ingediend. 
De deelnemer ontvangt daarover bericht van het bestuur. 
 
11. Kosten workshop/annuleringsregeling. 
Kosten workshop: € 1125,-. 

N.B.: Geeft een kandidaatlid zich op voor de cursus bestuursrecht terwijl civiel recht bedoeld was dan komt dat 
voor risico en rekening van het kandidaatlid. Er kunnen geen workshopgelden worden gerestitueerd. 

Bij annulering tot 2 weken vóór de aanvangsdatum van de workshop wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht 
respectievelijk gerestitueerd. Als binnen 2 weken vóór de workshop wordt afgezegd wordt de volle prijs berekend, restitutie 
is niet mogelijk. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop geannuleerd, en de deelnemers worden daarvan z.s.m. 
op de hoogte gebracht. De reeds aangemelde deelnemers worden in overleg doorgeschoven naar een later tijdstip. 
 
12. Accreditatie. 
Vanaf oktober 2014 is accreditatie van de workshops niet meer mogelijk via ABAN.  
De accreditatie-aanvraag moet bij de eigen beroepsverenigingen worden voorgelegd.  
De NVMSR kan daar geen rol in spelen. 
 


