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Stappenplan ter verkrijging van MMO accreditatie  
 
Een kandidaat voor erkenning als medisch microbiologisch onderzoeker (MMO) volgt in de regel een 
promotie traject (PhD programma) of is recent gepromoveerd. Het promotie onderzoek dient 
uitgevoerd te zijn in de Medische microbiologie.  
Zie ook: www.smbwo.nl. 
 
 
Stap 1  
Registratie: De kandidaat vraagt een Registratieformulier aan bij de secretaris van de Commissie ter 
beoordeling van de MMO (CTB-MMO). Dit Registratieformulier dient volledig ingevuld retour 
gestuurd te worden naar de secretaris. 
 
Stap 2 
Selecteer een MMO Opleider.  
De lijst van Opleiders per academisch centrum kan verkregen worden bij de secretaris van de CTB-
MMO of via SMBWO. 
Bespreek de MMO opleidingseisen zoals die zijn vastgelegd in het Beroepsprofiel MMO. Maak een 
persoonlijk MMO dossier aan en vul dit in, voor zover mogelijk. 
 
Stap 3 
Vul eventuele tekortkomingen aan door het volgen van de benodigde cursussen op het gebied van 
Bacteriologie, Mycologie, Virologie, Parasitologie, in overleg met de MMO Opleider. 
 
Stap 4 
Bespreek met de Opleider of aan alle benodigde MMO eisen is voldaan. 
Naast een afgerond promotietraject op het gebied van de medische microbiologie is een belangrijke 
MMO registratie eis een publicatiestatus van ten minste 4 ‘peer reviewed’ artikelen als eerste of 
laatste auteur óf 3 artikelen als eerste auteur en 2 als co-auteur. Alle artikelen dienen in een 
tijdsbestek van 5 recente jaren gepubliceerd te zijn.  
 
Stap 5 
Stuur de Opleider de volgende documenten: recent CV (inclusief vermelding van promotie datum), 
publicatie lijst en een volledig ingevuld persoonlijk MMO Opleidingsdossier. 
De Opleider schrijft vervolgens een aanbevelingsbrief, die, voorzien van een handtekening, gestuurd 
wordt naar de secretaris van de CTB-MMO. Behalve deze brief worden ook alle genoemde 
documenten, (bij voorkeur als PDF) meegestuurd. Het volstaat om alleen elektronische documenten 
te sturen. 
 
(Geef de Opleider 1 week tot 1 maand tijd voor deze stap) 
 
Stap 6 
De secretaris van de CTB-MMO stuurt een ontvangstbevestiging naar de Opleider en stuurt ook de 
relevante documenten door naar alle Commissieleden. Daarbij wordt een responstermijn genoemd 
in de orde van weken tot 1 maand.  
 
(Geef de CTB-MMO 1 tot 2 maanden de tijd voor een reactie naar de Opleider/kandidaat) 
 

http://www.smbwo.nl/


Stap 7 
Indien alle Commissieleden een positief advies afgeven dan stuurt de secretaris het positieve advies 
voor erkenning door naar de SMBWO. 
  
Indien de CTB uitslag negatief is, dan overlegt de secretaris met de voorzitter van de CTB-MMO. De 
voorzitter neemt contact op met de Opleider over welke vervolgacties genomen kunnen voor 
erkenning van de kandidaat. 
 
De SMBWO neemt het uiteindelijke besluit tot MMO registratie. 
Indien het besluit positief is dan wordt de kandidaat geïnformeerd door de SMBO secretaris dat 
MMO registratie plaats zal vinden na ontvangst van betaling van €80 (verschuldigd bedrag in 2017). 
 
De secretaris van de CTB-MMO wordt ook op de hoogte gesteld door de secretaris van de SMBO van 
het registratie besluit en deze informeert vervolgens alle Commissieleden en de Opleider. 
 
(Geef  SMBWO 2 tot 3 maanden de tijd voor een Besluit) 
 
 
De maximum duur van de gehele procedure van Registratie tot Erkenning is maximaal 5 jaar. 


