April 2018
Reglement Commissie Toezicht en Beoordeling Medisch Microbiologisch Onderzoeker (CTB-MMO)
ALGEMEEN
Artikel 1.
1. De CTB-MMO is een commissie van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch
Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO).
2. De opleiding tot Medisch Mircobiologisch Onderzoeker (MMO) wordt gevolgd onder
auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
3. MMO-opleiders zijn verbonden aan een van de Nederlandse universiteiten, academische
ziekenhuizen of een instituut waar medisch microbiologisch onderzoek wordt verricht.
4. Leden van de CTB-MMO zijn lid van de NVMM en dienen te worden aangenomen door het
NVMM-bestuur voordat zij worden voorgedragen aan de SMBWO.
DOEL
Artikel 2.
1. Het doel van de CTB-MMO is toetsing van aanvragen voor kandidaat MMO volgens de
SMBWO-richtlijnen en nominatie van kandidaten voor toetreding tot de SMBWO.
2. De CTB-MMO probeert te voorzien in de behoeften van MMO-onderwijs in de breedste zin.
Specifieke aandachtspunten hierbij zijn:
- In ieder MMO-opleidingscentrum wordt/worden MMO-opleider(s) benoemd na
consultatie van het NVMM-bestuur.
- Iedere kandidaat MMO krijgt een MMO-opleider toegewezen.
- Iedere kandidaat wordt geregistreerd bij de CTB-MMO. Registratie vereist een cv,
volledig ingevuld aanvraagformulier en projectinformatie.
- De aanvraag voor MMO-registratie zal worden getoetst door de CTB-MMO.
- Kandidaten worden genomineerd voor MMO-registratie bij de SMBWO na unanieme
beslissing van de CTB-MMO.
- De CTB-MMO geeft (ongevraagd) advies aan de Beroepsbelangencommissie voor MMO
(BBC-MMO).
- De CTB-MMO communiceert de richtlijnen voor MMO-opleiding aan MMO-opleiders en
evalueert de MMO-opleiding samen met MMO-opleiders.
LEDEN VAN DE COMMISSIE
Artikel 3.
1. De CTB bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 geregistreerde MMO-leden.
2. Leden van de CTB kunnen niet tegelijkertijd MMO-opleider zijn.
3. Nieuwe leden van de CTB dienen te worden genomineerd door de CTB, in overleg met de BBCMMO, bij het NVMM-bestuur. Na goedkeuring van de NVMM wordt een nieuw lid voorgedragen
en benoemd door de SMBWO.

4. De commissieleden verdelen de taken voor elk lid in goed overleg.
5. Commissieleden worden benoemd voor 4 jaar, maar kunnen worden voorgedragen voor een
éénmalige herverkiezing. De commissie zorgt voor een schema dat voorziet in geleidelijke en
gelijkmatige wijzigingen in de commissie.
6. Minimaal een van de CTB-leden vertegenwoordigt de CTB-MMO/NVMM in de SMBWO.
7. Lidmaatschap van de commissie eindigt bij:
a. beëindiging van het lidmaatschap van de NVMM.
b. opzegging door het commissielid.
c. niet in aanmerking komen voor herverkiezing.
d. overlijden.

BESLUITVORMING BINNEN DE COMMISSIE
Artikel 4.
1. De CTB vergadert zo vaak als nodig wordt geacht door de leden, maar minimal 1 keer per jaar.
2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van een gelijk aantal leden is
de voorzitter bevoegd de uiteindelijke beslissing te nemen.
3. Nominaties voor de MMO worden erkend na unaniem besluit.
4. De secretaris correspondeert met de SMBWO en met kandidaat MMO.
5. De voorzitter treedt minimaal 1 keer per 2 jaar in contact met de opleiders.
6. CTB brengt minimaal 1 keer per jaar verslag uit aan de BBC-MMO, aan het NVMM-bestuur en aan
het SMBWO-bestuur.
WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 5.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen te worden goedgekeurd door de besturen van de
BBC-MMO, de NVMM en de SMBWO.

