
 

Dutch Institute of Municipal Clerks (DIMC) 

Inzage in erkenning 
 

Een unieke samenwerking tussen de Bestuursacademie Nederland, ISBW Hogeschool en 

de Vereniging van Griffiers heeft geleid tot een internationale erkenning van twee 

opleidingen voor griffiers van de Bestuursacademie Nederland. Met het succesvol 

afronden van de opleidingen leggen de deelnemende griffiers de educatieve basis om 

aanspraak te kunnen maken op de titel CMC (Certified Municipal Clerk) of MMC (Master 

Municipal Clerk). 

 

In dit document zijn de (verdere) voorwaarden beschreven die gelden om in aanmerking 

te komen voor de titels. 

 

Vereisten Certified Municipal Clerk - CMC 
 

De voorwaarden bestaan uit inspanningen op drie fronten: 

 

1. Educatieve inspanningen 

De opleidingen ‘Leergang voor griffiers’ (met aanvullend programma) en ‘Leergang 

leiderschap in de publieke sector’ (voorheen Topleergang voor griffiers) zijn getoetst aan 

internationale maatstaven en erkend. Met het succesvol afronden van de opleiding is 

voldaan aan de educatieve vereiste, die het aantal ‘inclass hours’ omzet in studiepunten. 

Relevante universitaire opleidingen kunnen ook worden opgevoerd. Er worden 60 

educatieve punten gevraagd voor CMC certificering. 

 

2. Ervaringsinspanningen 

Als vertrekpunt voor certificering dient men naast de educatieve inspanning voor CMC 

zogenoemde ‘experience’ punten te halen. Deze punten laten de ervaring van een 

kandidaat in het openbaar bestuur zien. Er worden 50 ervaringspunten gevraagd voor 

CMC certificering.  

 

In onderstaande tabel zijn voor de CMC-titel per activiteit het aantal punten beschreven: 

 

Activiteit Punten 

Actief zijn in een fulltime betrekking als 

griffier of een vergelijkbaar niveau/functie 

4 per jaar, met een maximum van 40 

punten 

Actief zijn in een parttime betrekking als 

griffier of een vergelijkbaar niveau/functie 

2 per jaar, met een maximum van 40 

punten 

Andere functies – in overleg  1 tot 2 punten per jaar, met een 

maximum van 30 punten 

Congressen – VvG (regionale 

bijeenkomsten, jaarcongres) 

1 tot 2 punten per dag* 

Trainingen, leergangen, cursussen, 

workshops 

1 tot 8 punten per activiteit* 

* Het Educational Committee stelt op basis van het programma en de inspanning het aantal punten vast. 

 

3. Organisatorische inspanningen 

Lidmaatschap van het IIMC is een voorwaarde om de titels te kunnen voeren. Conform 

de geldende richtlijnen is twee jaar lidmaatschap nodig om de titel CMC te mogen 

voeren. De aanvraag kan nu worden ingediend en worden goedgekeurd, op het moment 

dat het lidmaatschap het punt van 2 jaar heeft gepasseerd volgt de titel automatisch. 

 

Aan het lidmaatschap voor internationale leden en de aanvraag van de CMC titel inclusief 

certificaat zijn kosten aan verbonden. 

 

  



 

Vereisten Master Municipal Clerk - MMC 
 

De MMC-titel is de tweede titel die kan worden verkregen bij het DIMC. Om hiervoor in 

aanmerking te komen dient de CMC-titel reeds in bezit te zijn van de aanvrager. 

 

De voorwaarden bestaan uit inspanningen op de volgende fronten: 

 

1. Educatieve inspanningen 

Het programma van eisen om in aanmerking te komen voor de MMC-titel kent een 

‘Advanced Educational component’ in vergelijking met de CMC-titel: het gaat om door het 

IIMC erkende, hogere opleidingen, zoals de Leergang leiderschap in de publieke sector 

(voorheen Topleergang voor griffiers). Er worden 60 educatieve punten gevraagd voor de 

MMC certificering. 

 

Een mogelijk ‘overschot’ aan goedgekeurde Educational Points vanuit de CMC aanvraag 

nemen we mee naar de MMC aanvraag. Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van 

de MMC- titel. 

 

2. Professional and Social Contributions 

Naast de Educatieve inspanning dient te worden voldaan aan een zgn. Professional en 

Social Contribution component. MMC aanvragers moeten kunnen laten zien dat zij bezig 

zijn met zichzelf ontwikkelen (in termen van scholing) en andere professionele 

activiteiten. Voor MMC dient men 40 punten te halen in de Professionele of Social 

Contribution categorie of een combinatie van 20 punten met 20 extra educatieve 

inspanningen.  

 

In onderstaande tabel zijn voor de MMC-titel per activiteit het aantal punten beschreven: 

 

Activiteit  Punten 

Lid van een commissie of bestuur van de 

VvG  

2 per jaar 

Congressen – VvG (regionale 

bijeenkomsten, jaarcongres) 

1 tot 2 punten per dag* 

Actief zijn als docent of trainer  Afhankelijk van het aangeboden 

programma 

Bijwonen IIMC congres  Maximaal 8 punten 

Bijdragen aan het vak van griffier 

(artikelen, publicaties etc) 

2 per jaar 

Scholing op academisch of HBO-niveau  Afhankelijk van het gevolgde 

programma. Punten worden gerelateerd 

aan gevraagde studie inspanning* 

Unieke inspanningen of prestaties die het 

vak doen ontwikkelen 

2 per jaar* 

Actief in een verwante beroepsvereniging  1 per jaar 
* Het Educational Committee stelt op basis van het programma en de inspanning het aantal punten vast. 

 

  



 

Dienstverlening DIMC 
 

Het DIMC ondersteunt om niet degenen die aanspraak willen maken op de CMC titel en 

op de vervolgstappen om de MMC titel te halen. De ondersteuning bestaat uit hulp bij het 

invullen van het lidmaatschapsformulier en het formulier om aanvraag voor de CMC titel 

juist in te vullen. Onze dienstverlening is erop gericht om alle in Nederland verrichtte 

inspanningen op een juiste manier te vertalen in een CMC aanvraag, ook met het oog op 

een mogelijke toekomstige MMC aanvraag. 

 

Wat hebben we nodig? 

- Invullen van de IIMC ‘Application for Admission’ (kosten zijn non-refundable), plus 

het voldoen van de kosten voor de aanvraag CMC of MMC aan het IIMC 

- Een up to date CV, met daarop aangegeven: 

 werkervaring aangegeven in maand/jaar 

 een compleet overzicht van gevolgde opleidingen, trainingen en cursussen, 

inclusief start- en einddatum 

- Kopieën van certificaten en diploma’s 

- Overzicht van aanwezigheid bij congressen van de Vereniging van Griffiers 

(format aanwezig) 

- Bewijsstukken waaruit werkzaamheid blijkt bij opgevoerde werkgevers in 

aanvraag (format aanwezig) 

- Enig geduld 

 

 


