Opleiding tot SMBWO erkend Immunoloog
Onder de auspiciën van de landelijke Stichting tot bevordering van instelling en instandhouding voor een
stelsel van opleidingen tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) is de opleiding
Immunologie één van de erkende opleidingen.
Het instellen van deze SMBWO opleidingen heeft een tweeledig doel. Allereerst moeten de
opleidingsinstituten die een dergelijke opleiding willen verzorgen aan criteria voldoen, waaruit blijkt dat zij
op universitair wetenschappelijk niveau een brede theoretische en experimentele scholing kunnen verzorgen
in het betreffende vakgebied, zoals de Immunologie. Daarnaast zijn de medisch-biologische onderzoekers die
hun opleiding krijgen binnen een dergelijk opleidingsinstituut verzekerd van een adequate opleiding als
medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoeker.
De kandidaten worden tijdens hun opleiding binnen één van de huidige 8 opleidingsinstituten begeleid door
een opleider die door de SMBWO is aangesteld. Namens de SMBWO worden de opleidingen en de
kwalificaties waaraan de kandidaten aan het eind van de opleiding moeten voldoen bewaakt door de
Commissie van Toezicht en Beoordeling (CTB) Immunologie. Een klein gedeelte van de erkende SMBWO
immunologen stroomt door naar de opleiding voor Medisch Immunoloog, waarvoor afronding van de
opleiding SMBWO Immunologie een vereiste is. De opleiding tot Medisch Immunoloog valt onder de
verantwoordelijkheid van de Commissie Opleiding en Registratie (COR) van de NVVI.
In de praktijk wordt de opleiding tot SMBWO erkend Immunoloog meestal in een 4-jarig traject uitgevoerd in
combinatie met wetenschappelijk onderzoek leidend tot een academische promotie. In mei 2020 zijn de
Algemene Voorwaarden en het Reglement van de opleiding en de Eindtermen geactualiseerd en meer
inzichtelijk gemaakt. Deze actuele informatie is te vinden op deze site van de NVVI en ook op de website van
de SMBWO. Aan het einde is een overzicht van de opleidingsinstituten en de opleiders opgenomen. Op deze
site van de NVVI treft u formulieren aan welke u moet completeren wanneer u zich via de opleider van uw
instituut aanmeldt voor de opleiding, respectievelijk wanneer u de opleiding heeft afgerond en in aanmerking
wilt komen voor de erkenning als SMBWO immunoloog.
Door de algemene normen die de SMBWO hanteert voor de door haar erkende opleidingen en de specifieke
eisen die gesteld zijn aan de opleiding voor SMBWO Immunoloog, is een erkende Immunoloog voorzien van
een hoog gekwalificeerd “keurmerk”. Helaas is de titel “Immunoloog” niet beschermd. Momenteel is daarom
de enige, maar niet te onderschatten, intrinsieke waarde van het succesvol doorlopen van de opleiding tot
SMBWO Immunoloog dat men verzekerd is van een goede opleiding tot medisch-biologisch onderzoeker in
het algemeen en in de Immunologie in het bijzonder; een opleiding die breder is en verder gaat dan het eigen
promotieonderzoek. De verwachting is dat deze waarde van een brede opleiding in de Immunologie verder zal
stijgen vanwege de toenemende betekenis en omvang van het vakgebied in de medisch-biologische praktijk
en vanwege de groter wordende tendens naar specialisatie. Indien opportuun zullen leiders van
immunologische onderzoeksgroepen daarom ook bij vacatures SMBWO erkende Immunologen nadrukkelijk
verzoeken te solliciteren.
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