
 

Uitvoeringsreglement  

Publicatie Erkenningen, opleidingscapaciteit en differentiaties 
 

Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie is gebaseerd op: 

• Regeling Specialismen Farmacie 2014  

• Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 2021 van het Centraal College 

 

Uitgangspunten 

1. De SRC-ZF publiceert vanuit haar publieke taak voor opleidingsinstellingen, opleidingsteams, (potentiële) AIOS 

en andere belangstellenden c.q. belanghebbenden haar erkenningen via publiek toegankelijke media. 

2. De primaire bron voor publicatie is het openbare deel van de KNMP website: 

https://www.knmp.nl/index.php/beroepsontwikkeling/opleidingen/erkenning-van-opleidingsinstellingen 

3. Andere media mogen zonder belemmering doorlinken naar de primaire bron. 

4. Actualisering vindt plaats binnen 30 dagen na een besluitvormende vergadering van de SRC-ZF. 

Uitvoering 

5. De SRC-ZF publiceert de volgende onderdelen ten aanzien van de algemene erkenning als opleidingsinstelling: 

a. De naam van de erkende opleidingsinstelling 

b. De aard van de erkenning: volledige of deelerkenning 

c. De taakgebieden waarvoor de opleidingsinstelling is erkend in geval van een deelerkenning 

d. De einddatum van de erkenningstermijn als opleidingsinstelling 

e. De naam van de erkend opleider en van de erkend plv. opleider 

f. Het aantal opleidingsplaatsen: hoeveel AIOS mogen er tegelijk in de opleidingsinstelling in opleiding zijn 

6. De volgende onderdelen worden gepubliceerd ten aanzien van differentiaties binnen de algemene erkenning 

als opleidingsinstelling: 

a. Welke differentiaties zijn door de SRC-ZF erkend binnen de opleidingsinstelling 

b. Hoeveel AIOS de differentiatie tegelijkertijd kunnen volgen 

c. De einddatum van de erkenningstermijn van de differentiatie 

7. Wijzigingen worden pas na een SRC-ZF-besluit doorgevoerd. 

 

Evaluatie 

8. Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC-ZF geëvalueerd. 

 

Privacyverklaring 

9. Ten aanzien van 5 publiceert de SRC-ZF bij elke opleidingsinstelling de naam (achternaam, initialen, titel) van 

de (plv.) opleider, zoals vastgelegd in het opleidingsregister op basis van artikel 27 van de Regeling 

Specialismen Farmacie en artikel 14 lid 2-e van de Wet BIG. Aan de betreffende opleider is vooraf 

toestemming voor publicatie gevraagd. Publicatie vindt alleen plaats indien deze toestemming is verleend. 

Indien er geen toestemming is verleend door betrokkene vermeldt de SRC-ZF geen naam op de KNMP 

website bij de betreffende instelling. 

Betrokkene heeft het recht om de toestemming ook weer in te trekken. Tevens heeft hij/zij recht op inzage in 

de (eigen) geregistreerde gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen, dan heeft hij/zij het recht om 

deze door de SRC te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om 

(volledig) te voldoen aan een verzoek.  
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