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Considerans  
Artikel C.1a uit het Specifiek Besluit Medische Microbiologie onder Toekomstige 
Regelgeving (op website bladzijde: http://www.knmg.nl/Opleiding-en-
herregistratie/CGS/Regelgeving/Toekomstige-regelgeving.htm ) beschrijft de Eis aan 
opleider en plaatsvervangend opleider m.b.t. wetenschap als volgt:  
1. In aanvulling op het Kaderbesluit CCMS beschikken de opleider en de  
plaatsvervangend opleider over een wetenschappelijke kwalificatie in de vorm van 
een voltooide academische promotie.  
2. Ontheffing van de eis, bedoeld in het eerste lid is mogelijk op advies van het  
Concilium Medicomicrobiologicum van de Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie.  
 
Beleidsregels  
De uitvoering hiervan dient aan de volgende beleidsregels te voldoen:  
 
Aanvullend aan de vereisten vanuit Kaderbesluit CCMS van 11 mei 2009: C.1 voor 
de opleider en C.2 voor de plaatsvervangend opleider en onverminderd de bepaling 
C.3.1.h. geldend voor de gehele opleidingsgroep, is voor opleider en 
plaatsvervangend opleider onderstaande eis van kracht:  
De opleider en plaatsvervangend opleider beschikken over een wetenschappelijke 
kwalificatie in de vorm van een voltooide academische promotie met een universitaire 
doctorsgraad.  
 
Ontheffing van deze eis is mogelijk, indien de beoogde (plaatsvervangend) opleider 
een gelijkwaardige wetenschappelijke staat van dienst heeft, zich uitend in een 
auteurschap van een vijftal of meer publicaties:  

• in ‘peer reviewed’ tijdschriften, opgenomen in de database van Medline van de 
United States National Library of Medicine, 

• die echter niet noodzakelijk thematisch onderling verbonden zijn, 
waarbij de beoogde opleider of plaatsvervangend opleider (gedeeld) eerste, 
tweede of senior (laatste) auteur is.  

Voor ontheffing van deze eis voor de erkenning van de beoogde (plaatsvervangend) 
opleider van een gedeeltelijke opleiding tot één jaar, waarbij erkenning voor het 
onderdeel wetenschappelijke vorming (negen maanden) niet wordt aangevraagd, 
kan het Concilium een aangepast ontheffingscriterium te hanteren. Het derde 
gedachtenpunt luidt dan:  

• waarbij de beoogde opleider of plaatsvervangend opleider (gedeeld) eerste, 
tweede of senior (laatste) auteur is bij tenminste één van de bovengenoemde 
publicaties.     

 

Een verzoek tot ontheffing dient aan het Concilium ter beoordeling te worden 
voorgelegd.  
 
 


