
Profiel leden-deskundigen en plaatsvervangende leden-deskundigen van de CBGV

De commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid is een onafhankelijke commissie die
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert over het erkennen van buitenlandse
diploma’s.
De helft van de (plaatsvervangende) leden wordt door de Minister benoemd op voordracht van de
betreffende beroepsorganisatie, de andere helft op voordracht van de betreffende (koepel van)
onderwijsinstellingen.

Taak commissie
De taak van leden en plaatsvervangend leden is het beoordelen van de opleiding en de praktijk- en
beroepservaring van houders van buitenlandse diploma’s voor beroepen in de gezondheidszorg, het
vergelijken daarvan met de Nederlandse eisen en het adviseren daarover aan de minister.
Dit gebeurt tijdens commissievergaderingen en schriftelijke rondes.

Vergaderlocatie
Alle commissies vergaderen in Utrecht, op loopafstand van Utrecht CS.

Voorwaarden lidmaatschap
1. De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid

met betrekking tot de opleiding voor of de beroepsuitoefening in het betreffende beroep.
2. De leden en de plaatsvervangende leden die voorgedragen worden door de berdepsorganisaties

dienen het betreffende beroep daadwerkelijk uit te oefenen.
3. De leden en de plaatsvervangende leden die voorgedragen worden door de

onderwijsinstellingen zijn deskundigen die actief betrokken zijn bij de opleiding voor het
betreffende beroep.

4. De leden en plaatsvervangende leden oordelen en adviseren zonder last en ruggespraak.
5. Leden en plaatsvervangende leden die tijdens de zittingstermijn van vier jaar hun

werkzaamheden als beroepsbeoefenaar of bij het onderwijs betrokken persoon neerleggen,
kunnen hun werkzaamheden als lid of plaatsvervangend lid blijven vervullen tot het einde van
genoemde zittingstermijn. Zij komen niet voor herbenoeming in aanmerking.

6. Flexibele inzetbaarheid. Vanwege de wettelijke termijnen is het noodzakelijk dat er ten aanzien
van vergaderingen enschriftelijke rondes een vrij krappe tijdsplanning wordt aangehouden.

7. Het plaatsvervangend lidmaatschap is niet gekoppeld aan het gewone lidmaatschap. Vanwege
het relatief geringe aantal leden en plaatsvervangend leden en omdat de commissie gebonden
is aan wettelijke termijnen worden ook plaatsvervangend leden regelmatig uitgenodigd voor
commissievergaderingen. De eis van flexibele inzetbaarheid geldt ook voor hen.

Er wordt gewerkt met digitale dossiers. Commissieleden moeten beschikken over een tablet, Pad,
laptop of MacBook.

De belasting die het (plaatvervangend) lidmaatschap van de commissie meebrengt is afhankelijk
van het aantal aanvragen. De commissies vergaderen eenmaal tot circa vijf maal per jaar. De
vergaderingen vinden overdag plaats op dinsdag, woensdag of donderdag. Soms wordt een
aanvraag via een schriftelijke procedure afgehandeld.

Affiniteit met c.q. belangstelling voor deze materie en de toepasselijke wet- en regelgeving is van
belang.

Voor de werkzaamheden als commissielid bestaat een vacatieregeling en reiskostenvergoeding.
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