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Evaluatie Individueel Functioneren
De AIGT dient vanaf 2020 deel te nemen aan evaluatie van het Individueel Functioneren. Dit houdt in
360 graden vragenlijst, zelfevaluatie vragenlijst, persoonlijk ontwikkelingsplan en gesprek met een
gespreksleider. Er zijn momenteel 3 gespreksleiders: hun namen en e-mailadressen kunt u vinden op
het ledengedeelte van de website. De NVTG onderschrijft het belang van deze eis voor het
functioneren van de AIGT. Echter, voor AIGT werkzaam in het buitenland kan het moeilijk zijn om aan
deze eis te voldoen.
De AIGT werkzaam in het buitenland kan dan ook een beroep doen op artikel D 8.3 van Kaderbesluit
CGS, zie hieronder.
D.8. Eisen herregistratie
1. De RGS herregistreert een specialist in een register als bedoeld in artikel 32 van de Regeling, als de
specialist in de vijf jaar direct voorafgaand aan de expiratie van de vigerende registratie heeft
voldaan aan de volgende eisen: a. het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft
uitgeoefend; b. in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid
bevorderende activiteiten; c. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel
functioneren heeft deelgenomen; en d. aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen.
2. De RGS kan in bijzondere gevallen en met redenen omkleed afwijken van de in deze titel gestelde
eisen.
3. In afwijking van het eerste lid herregistreert de RGS tevens de specialist die bij de aanvraag tot
diens herregistratie aantoont door werkzaamheden in het buitenland gedurende de referteperiode
niet in staat te zijn geweest te voldoen aan het eerste lid, onderdeel c. of d.
Bent u als AIGT de hele periode in het buitenland werkzaam geweest, dan zal het aantonen en de
afweging door de RGS niet moeilijk zal zijn, maar ben u ook in Nederland werkzaam geweest in de
referteperiode dan zal er een afweging plaatsvinden.

