Reglement AKV-toetsen CBGV
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. AKV-toetsen: de algemene kennis- en vaardighedentoetsen;
b. commissie: de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid;
c. aanvrager: de aanvrager van een verklaring van vakbekwaamheid die heeft
voldaan aan de formele vereisten;
d. CIBG: het agentschap dat namens de minister voor Medische Zorg aanvragen van
verklaringen van vakbekwaamheid en erkenning van de beroepskwalificaties
afhandelt en de commissie administratief en secretarieel ondersteunt;
e. toetsinstituut: de organisatie die de AKV-toets organiseert, afneemt en
beoordeelt.
Artikel 2. Verantwoordelijkheden
1. De commissie heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de AKV- toetsen. Zij
bepaalt de inhoud van en de deelname aan deze toetsen en stelt de uitslag vast.
2. Het betreffende toetsinstituut is verantwoordelijk voor de organisatie, de
uitvoering en de beoordeling van de AKV-toetsen.
3. Het CIBG is verantwoordelijk voor de administratieve en secretariële
ondersteuning, het regelen van de betaling door de aanvragers en het verstrekken
van de opdracht aan toetsinstituten.
Artikel 3. Deelname aan AKV-toets
1. Alle aanvragers van een verklaring van vakbekwaamheid moeten de AKV-toets
afleggen.
2. Voor het afleggen van de AKV-toets zijn, ongeacht vrijstellingen, vaste kosten
verbonden:
academische beroepen: € 530
mbo- en hbo-beroepen: € 190
3. Voor herkansingen wordt per onderdeel een apart tarief berekend.
4. De toets moet worden afgelegd binnen één jaar na het verzoek van het CIBG tot
betaling.
5. De uitslag van de toets is twee jaar geldig na datum uitslag.
Artikel 4. Verhindering
1. In geval van verhindering wegens ziekte of een andere zwaarwegende
omstandigheid moet de aanvrager dat voor de dag van de afname van de toets
melden bij het CIBG. De voorzitter van de commissie kan bepalen dat er sprake is
van overmacht. In dat geval mag de toets overgedaan worden.
2. Bij verhindering wegens ziekte of een zwaarwegende omstandigheid op de dag
van toetsing moet de aanvrager dat melden bij het toetsinstituut. Het
toetsinstituut beslist of de toets mag worden overgedaan.
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3. Wanneer de melding wordt gedaan na het afleggen van de toets wordt de
melding niet in behandeling genomen.
Artikel 5. Annulering
1. Annulering tot 14 dagen voor de examendatum: volledige restitutie minus € 45,administratiekosten.
2. Annulering binnen 14 dagen voor de examendatum: 50% restitutie.
3. Annulering op examendatum: geen restitutie.
Artikel 6. Herkansing AKV-toets
1. Herkansing van de gehele AKV-toets of onderdelen daarvan is mogelijk.
2. In geval van herkansing moet een voldoende zijn behaald voor alle onderdelen,
binnen twee jaar nadat de eerste AKV-(deel)toets is afgelegd.
3. Voor de herkansing wordt per onderdeel de volgende bedragen berekend.
Voor de academische beroepen:
Samenvatten en presenteren: € 200
Gesprek en verslag: € 200
Engelse leesvaardigheid: € 65
Kennis van de Nederlandse gezondheidszorg: € 65
Voor de mbo- en hbo-beroepen:
Nederlands: € 95
Engels: € 40
Kennis van uitdrukkingen in de gezondheidszorg: € 55
Artikel 7. Niet slagen AKV-toets
Wanneer de kandidaat niet alle onderdelen van de AKV-toets met succes binnen de
gestelde periode afrondt, adviseert de commissie de minister de aanvraag af te
wijzen.
Artikel 8. BES-eilanden
Dit reglement is niet van toepassing op aanvragen voor een verklaring van
vakbekwaamheid BES die aan de commissie worden voorgelegd voor advisering.
Deze aanvragers hoeven de AKV-toets niet af te leggen.
Artikel 9. Onderdelen AKV-toets academische beroepen
1. De deeltoets Nederlandse taal en communicatievaardigheden bestaat uit het
formuleren van een hoofdgedachte, een presentatie houden, een gesprek
voeren met een patiënt/cliënt en het schrijven van een verslag op academisch
niveau.
2. De deeltoets Engelse leesvaardigheid omvat het verwerken en begrijpen van een
tekst in de Engelse taal.
3. Het toetsniveau van beide hiervoor genoemde onderdelen is B2/C1 van het
Common European Framework of Reference for Languages.
4. De deeltoets kennis van de gezondheidszorg in Nederland omvat de organisatie
van de zorg, public health en wetgeving en ethiek.
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Artikel 10. Onderdelen AKV-toets mbo en hbo beroepen
1. De deeltoets Nederlandse taal is een schriftelijke toets op twee niveaus: vmbo
niveau voor apothekersassistenten, verpleegkundigen en verzorgenden
individuele gezondheidszorg en hbo niveau voor alle hbo beroepen (alle overige
beroepen, behalve de academische).
2. De deeltoets Engelse leesvaardigheid omvat het verwerken en begrijpen van
een tekst in de Engelse taal, met dezelfde twee niveaus als in lid 1.
3. Het toetsniveau van beide hiervoor genoemde onderdelen is B1 van het
Common European Framework of Reference for Languages voor mbo beroepen
en B2 voor hbo beroepen.
4. De deeltoets beroepsinhoudelijke uitdrukkingen is een schriftelijke toets
uitdrukkingen in de Nederlandse taal die binnen de gezondheidszorg algemeen
gebruikelijk zijn.
Artikel 11. Vrijstelling onderdelen AKV-toets
1. De commissie verleent vrijstelling voor alle onderdelen van de AKV-toets, indien
de aanvrager reeds als zorgverlener is geregistreerd in het BIG-register.
2. De commissie verleent vrijstelling voor het onderdeel Nederlands als de
aanvrager met succes zowel Nederlandstalig basisonderwijs als Nederlandstalig
vervolgonderwijs heeft gevolgd of in het bezit is van een Nederlandstalige
bachelor of master in een andere discipline.
3. De commissie verleent vrijstelling voor het onderdeel Engels indien één van de
volgende certificaten wordt overgelegd:
Voor wetenschappelijk onderwijs (wo):
IELTS: 5.5 - 6.5
TOEFL: 72 - 94
Cambridge: Cambridge First Grade B of C, Cambridge Advanced Grade C
Voor hoger beroepsonderwijs (hbo):
IELTS: 5.5 - 6.0
TOEFL: 72 - 94
Cambridge: 160 - 179
Voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo):
IELTS: 4.0 - 5.0
TOEFL: 42 - 71
Cambridge: 140 - 159
4. De commissie verleent vrijstelling op onderdelen van de AKV-toets wanneer in
het specifieke geval naar het oordeel van de commissie dit onderdeel voldoende
wordt voorondersteld of billijk wordt geacht.
Artikel 12. Inzage
Het toetsinstituut bepaalt of en op welke wijze de aanvrager inzage heeft in de
toetsresultaten.
Artikel 13. Klachten
1. Klachten over de organisatie, het afnemen en de beoordeling van de toets
moeten worden ingediend bij het toetsinstituut.
2. Alle overige klachten moeten worden ingediend bij het CIBG.

Commissie Buitenslands
Gediplomeerden
Volksgezondheid
Datum
15 april 2021

Artikel 14. Onvoorziene omstandigheden
In al die zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de
commissie.
Artikel 15. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening.

’s-Gravenhage, 15 april 2021
de voorzitter van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid,

B. Leijenaar MA

Commissie Buitenslands
Gediplomeerden
Volksgezondheid
Datum
15 april 2021

