NVMO werkgroepen subsidievoorwaarden en commerciële belangen.
Alvorens vast te kunnen stellen waar de commerciële belangen zouden kunnen botsen met de
doelstellingen van de werkgroepen is het nodig vast te stellen wat de werkgroepen binnen de
NVMO zijn en welk doel ze dienen.
1. De NVMO heeft als vereniging geen winstoogmerk
2. Een werkgroep bestaat uit een aantal leden van de NVMO die werkzaam zijn binnen
een instelling voor medisch onderwijs. Deze leden komen op regelmatige basis samen
en werken ook samen met als doel deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van
expertise op een duidelijk gedefinieerd gebied. In principe staat een werkgroep van de
NVMO open voor alle belangstellenden binnen de NVMO.
a. De deskundigheidsbevordering vindt plaats door kennisdelen, informatie
overdracht, het ontwikkelen en bespreken van richtlijnen, ideeënvorming,
onderzoek, ontwikkelen van toetsing en beoordeling.
b. De werkgroepen functioneren in de regel ook als een expertise groep voor een
bepaald vakgebied of domein.
c. Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs op het bepaalde gebied.
3. De werkgroep leden werken samen om de kwaliteit van het onderwijs in het bedoelde
gedefinieerde gebied te bevorderen.
4. Er worden door en vanuit de werkgroep geen commerciële activiteiten voor derden
ondernomen, noch dient de werkgroep als middel om de commerciële activiteiten van
haar leden te bevorderen. Indien deze regels worden overtreden volgt uitsluiting van
het lidmaatschap van een werkgroep en in uiterste instantie royement van het
lidmaatschap van de NVMO. Onder commerciële activiteiten wordt hier verstaan het
verkrijgen van financieel voordeel voor een of meerdere personen of organisaties
buiten de werkgroep om via het aanwenden van via de werkgroep verkregen kennis of
ervaring.
5. Tot de doelstellingen van de werkgroepen behoort ook het bevorderen van de
ontwikkeling en toepassing van methodieken en programma’s die hun nut binnen het
gezondheidszorg onderwijs hebben bewezen.
6. Lid van een werkgroep zijn de leden van de NVMO die hun deskundigheid op het
gedefinieerde gebied willen vergroten.
7. De organisatie van de werkgroep wordt bepaald door de leden van de werkgroep.
8. Werkgroepen heffen geen contributie. Wel kan een vergoeding gevraagd worden voor
een specifieke activiteit waaronder bijeenkomst gebonden kosten zoals eten en
drinken, een spreker, reiskosten bij gezamenlijke reizen en cursuskosten bij gerichte
scholing van werkgroepleden.
9. Studiereizen van de werkgroepleden ter bevordering van de deskundigheid worden
niet bekostigd door de NVMO, evenmin deelname aan congressen en symposia.
10. Binnen de werkgroepen ontwikkelde ideeën en programma’s zijn eigendom van de
leden van de werkgroep of in breder verband van de NVMO en kunnen niet exclusief

geclaimd worden door individuele leden van de werkgroep of derden buiten de
werkgroep.
11. De NVMO betaalt geen administratieve ondersteuning van de werkgroep. De NVMO
kan wel subsidie verlenen voor specifieke activiteiten van een werkgroep waaronder in
bepaalde gevallen, zoals bij de organisatie van een symposium, ook de administratieve
ondersteuning kan vallen. Hiervoor dient dan eerst een plan ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan het bestuur.
Als voorbeelden.
a. Vergoeding voor externe sprekers
b. Administratieve ondersteuning in het kader van de organisatie van een
symposium dat toegankelijk is voor de andere leden van de NVMO.
12. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

