
Evaluatie Individueel Functioneren 

Vanaf 1-1-2020 gaat de RGS na of u in de vijf jaar voor het verlopen van uw registratie heeft 
deelgenomen aan een evaluatie van uw individueel functioneren. Die evaluatie moet cyclisch zijn en 
bevat tenminste de volgende onderdelen:  

 gegevens over uw deskundigheidsbevordering (GAIA dossier) en werkervaring 
 informatie over uw functioneren van een gevarieerde groep personen die direct bij u 

betrokken zijn;  
 een evaluatiegesprek met een daartoe opgeleide persoon, gebaseerd op de verzamelde 

gegevens;  
 een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) met een jaarlijkse zelfevaluatie.  

De NVTG faciliteert de evaluatie van het individueel functioneren. De NVTG werkt hierin samen met 
de RGS ten behoeve van borging van de kwaliteit van de arts IGT.  
 

De procedure 

U kiest een erkende gespreksleider uit de lijst die u kunt vinden op de NVTG website in het 

ledengedeelte (u dient in te loggen): https://www.nvtg.org/index.php?id=1265 

U kunt ook een mail sturen naar het secretariaat: info@nvtg.org 

Uw gespreksleider dient over voldoende informatie te beschikken om een zinvol gesprek met u te 

kunnen voeren.  

Begin deze procedure minimaal 6 maanden voordat uw registratie verloopt.  

Wat u  moet doen? 

U dient de gespreksleider (liefst elektronisch) van de volgende informatie te voorzien: 

 

1. Een uitdraai uit uw persoonlijke GAIA-dossier (https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-

carriere/gaia/artsen.htm) van de gevolgde deskundigheidsbevordering.  

2. Een ingevulde zelfevaluatie vragenlijst: https://www.nvtg.org/index.php?id=1265  

3. Minimaal 8 ingevulde 360 graden feedback vragenlijsten.  

Deze vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. U reikt deze uit aan relevante 

collegae en professionele medewerkers met wie u op regelmatige basis samenwerkt.  

Na invulling vraagt u hen deze formulieren als PDF te scannen en op te sturen per email naar de 

gespreksleider. Een alternatief voor de emailverzending is dat u de invuller een gefrankeerde 

envelop geeft met de adressering van de gespreksleider erop.  

Benadruk dat het invullen en opsturen van de vragenlijst voor u belangrijk is, onder andere  om 

uw registratie te behouden, en dat het anoniem is. U vindt een Engelstalige vragenlijst op de 

website (360 degree quesstionaire for AIGT): https://www.nvtg.org/index.php?id=1265  

4. Een concept Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Dit vindt u aan het einde van de zelfevaluatie 

vragenlijst. 

 

Het gesprek 
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In overleg met uw gespreksleider maakt u een afspraak voor een gesprek. U bent er verantwoordelijk 

voor dat de gespreksleider alle benodigde informatie heeft ontvangen. De gespreksleider zal met u 

de feedback uit de 360 graden vragenlijsten, de zelfevaluatie en uw nascholingsactiviteiten met 

betrekking tot de borging van uw kwaliteit als professional bespreken. De bedoeling is dat u op basis 

van dit gesprek uw POP aanpast.  

Na afloop 

De gespreksleider zorgt dat er in uw GAIA-dossier een melding komt dat de evaluatie van het 

individueel functioneren is afgerond. De rapportage is alleen bij u en de gespreksleider bekend.  

U kunt mogelijk in de toekomst door de NVTG benaderd worden om de rapportage anoniem 

beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.  

Kosten 

De kosten voor herregistratie zijn te vinden op de KNMG website: https://www.knmg.nl/opleiding-
herregistratie-carriere/herregistratie/procedure-tarief.htm 

De uren die de gespreksleider nodig heeft voor bestuderen van de evaluatieformulieren en GAIA, 

voor het  gesprek en de rapportage bedragen minimaal 3 uur. Om de kosten behapbaar te houden 

stelt de NVTG een richtbedrag voor van 50 euro per uur.  

Vragen  

Voor vragen wendt u zich tot uw gespreksleider of tot het secretariaat van de NVTG info@nvtg.org 
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