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 أطباء األسنان السوريون في

 هولندا؛ ماذا ينتظرهم؟
 

سببت الحرب األهلية في سوريا إحدى أكبر أزمات الالجئين 

البعض منهم في العالم. ويتم إيواء جزء من الالجئين بهولندا و

قد يقيم هنا على الدوام وقد يريد أن يستأنف عمله. يشرح بول 

[، وهو باحث لدى مركز األبحاث Paul Herfsهيرفس ]

األوروبي حول الهجرة والعالقات العرقية بجامعة أوتريخت، 

لمهنة طب األسنان، األجانب كيف يتم تقييم كفاءة المرشحين 

مهني، بحيث يكون التقييم حول  تقدير واختبار إجراء بواسطة

 المعرفة، والتجربة واللغة الهولندية.

 

 

 

 بول هيرفس

مقاالً حول طبيب أسنان  2015أيلول  19[ في Trouwتراو ]نشرت صحيفة 

سوري، وهو أنس األحمد الذي يقيم منذ سنتين بهولندا. وكان عنوان المقال: 

". وكان موضوع 1"هل تختلف أسنان الهولنديين كثيراً عن أسنان السوريين

لتقييم المقال ُمتَحيِّز ومَضلِّل. فقد اشتكى طبيب األسنان السوري المذكور عن ا

المنخفض لشهادته السورية لطب األسنان )برنامج تعليم لمدة خمس سنوات( 

 وجراحة الفك )برنامج تعليم لمدة خمس سنوات(.

السؤال الذي طرحه طبيب األسنان السوري ليس في محله. فاألمر ال إال إن 

يتعلق هنا بمدى اختالف أسنان الهولنديين عن أسنان السوريين. ولكن األمر 

في الخارج على القيام برعاية المرضى على تلقى تكوينا ق بمدى قدرة من يتعل

سنان األنفس المستوى الذي نتوقعه من طبيب أسنان هولندي وهل يمكن لطبيب 

 التواصل مع المرضى الهولنديين بلغة هولندية مفهومة. األجنبي ذاك

 

 إجراء التقييم
 لم يمض وقت طويل عن إلغاء تسجيل طبيب 

[ BIG registerألباني )ليس الجئاً( من سجل مهن الرعاية الصحية الفردية ]أسنان  

. 2أضرار جسيمة ألسنان المرضى الهولنديينوتسببه في وذلك الرتكابه ألخطاء بالغة 

بالمملكة المتحدة وخلّف ضحايا  سبق له أن اشتغل قبل ذلك ببضع سنواتقد كان و

 General] المجلس العام لألسنانكثيرة هناك. وعندما تم إلغاء تسجيله من طرف 

Dental Council لقد . والمسيئة[ توجه هو إلى هولندا لكي يستمر في القيام بأعماله

أن طبيب  2014[ في أيلول De Monitor] دا مونيتورالتلفيزيون  أظهر برنامج

مزاولة مهنته في إنجلترا قد ُسمح له بالعمل بهولندا بدون معارضة  منعه من تمأسنان 

إدارية. وتم في األخير إلغاء تسجيل طبيب األسنان هذا من السجل المهني بهولندا 

 أيضاً.

لمراقبة  1993في ( BIGلقد تم تشريع قانون مهن الرعاية الصحية الفردية )قانون  

كل الصيدليين، واألطباء، وأطباء يجب على ف عزيزها.وت 3الجودة في الرعاية الصحية

ممن يريد وما إليهم  الممرضين، والمولدات، وأخصائيي العالج الطبيعياألسنان، و

 في سجل مهن  العمل في مجال الرعاية الصحية الهولندية أن يكون مسجالً 
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[. BIG registerالرعاية الصحية الفردية ]

الشهادات الهولنديين  حامليوينطبق هذا على 

 واألجانب.

وضع إجراء لألطباء الذين  2005وتم بهولندا في 

يريدون التسجيل في سجل مهن الرعاية الصحية 

 4الفردية. ويسمى هذا اإلجراء إجراء التقييم

[assessment-procedure يجب على كل .]

المواطنين الذين ال ينتمون 

إلى المجال االقتصادي 

( والذين EERاألوروبي )

ة من يريدون ممارسة مهن

مهن الرعاية الصحية 

على  الفردية بهولندا بناءً 

ويتكون  شهادة أجنبية أن يخضعوا إلجراء التقييم.

لمعرفة اهذا اإلجراء من جزء عام، وهو اختبار 

(، وجزء خاص AKVوالمهارات العامة )اختبار 

معرفة اللغة الهولندية، بالمهنة. الجزء األول يختبر 

بالصحة العمومية واللغة اإلنجليزية والمعرفة 

فإن  إذا نجح المرشح في الجزء األول، بهولندا.

يقوم ل لالختبار الخاص بالمهنة. وؤهَ المرشح يُ 

 االختبار المهنيعلى نتائج  بناءً  ةنمهال وأخصائي

بتقدير ما إذا كان المرشح األجنبي ال يزال يحتاج 

. وقد يكون ذلك لثالث سنوات، تكميلي نيكوإلى ت

لسنتين، لسنة، لنصف سنة، أو تتم المساواة 

مباشرة. وإذا كان النقص المعرفي أكثر من ثالث 

سنوات، فإن المرشح ُيوجه إلى السنة األولى من 

التعليم. وإذا كان األمر يتعلق بدراسات يتم 

الترشيح لها باالقتراع، فيمكن لهم المشاركة في 

 جل مكان للدراسة. االقتراع من أ

 

 

 اللغة الهولندية 
الذي هو جزء من إجراء التقييم من  اختبار اللغة الهولنديةيكون 

. وهذا اإلطار األوروبي المشترك(من  C1)مستوى عاٍل مستوى 

لغة ثانية مستوى أعلى من االمتحان الوطني للغة الهولندية ك

طلبة لقبول الهو واجب ( والذي 2برنامج  Nt2) 2برنامج ال

إدخال إجراء التقييم فقد األجانب لدراسات التعليم العالي. ومنذ 

تعثر العديد من األطباء وأطباء األسنان األجانب في اجتياز الجزء 

 األول من هذا اإلجراء.

من قد كتبُت تقريراً تقييمياً عن إجراء التقييم. و 2013وكنت في 

التحضيرية للغة الهولندية  دروسال عدامنا الخالصات المهمة كان
على مستوى عاٍل. فقد ظن المشاركون أنهم قد تمكنوا من 

 Nt2التحضير جيداً المتحان اللغة الهولندية بناًء على دروس 

بخيبة األمل. ووقد نشرت مقاالت  –تكراراً  -. وأصيبوا 2برنامج 

 Het Financieeleعن هذا التقرير من طرف الصحيفة المالية ]
Dagblad( ]27  و62013نيسان )[ تراوTrouw] (3  أيار

حول ذلك من  2013 أيار 3(. وتم أيضاً استجوابي في 72013

[. وقد أدى ذلك إلى أن أمرت Radio 1] 1طرف أخبار راديو 

[ بالقيام ببحث حول Schippers Edithالوزيرة إيديث سخيبرس ]

ة إجراء التقييم لتحديد ما إذا كانت هولندا تضع حواجز صعب
[ Panteia] 8لألجانب حاملي الشهادات. ولم ُيسفِر تقرير بانتيا

الذي أتى بعام ونصف بعد الحملة اإلعالمية عن نتائج ُتذكر. ولم 
تؤدي معالجة التقرير في مجلس النواب إلى أي سؤال انتقادي 

 بسبب جدول األعمال المليء باألشغال.
 

 

ال يعمل إجراء التقييم ’

قييم األطباء بناء على ت

على شهادة تقديرية، 

 ‘نجازاتولكن بناء على اإل
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 نفس المستوى على
 1تراوطبيب األسنان أنس األحمد في مقال يذكر 

[Trouw] .قول:يو مالحظة حول إجراء التقييم 

سيئاً، فال ُيسمح  AKVفي اختبار   إذا كان أدائي’

. تماماهذا غير صحيح ‘. دورة استدراكيةلي ب
 لم ينجح فيه.إن هو  دورة استدراكيةُيسمح له ب

 مستوىال سيتطلب تعلم اللغة الهولندية على
المناسب من شخص سوري بعض الوقت لكي 
يتمكن من المشاركة في إجراء التقييم بفرصة 
نجاح أكبر. ويحتاج هذا إلى دروس جيدة للغة 

ومن األفضل أن تكون هذه بتنظيم  C1بمستوى 

من طرف الجامعات الهولندية. والمهم في ذلك أن 
يتعلم األجانب المشاركون في الدروس اللغة 

وعات موزعة حسب المستوى. الهولندية في مجم
ال يجب وضع األطباء وأطباء األسنان في فصل 

 واحد مع أجانب )شبه( أميين.
 
 

)لألسنان( جنبي األطبيب الوحتى إذا توفرت هذه الشروط، فإن  
في سيساعد مما يقضي سنة إلى سنتين في تعلم اللغة الهولندية. و

كون يأن يتواجد هو بعد انقضاء الدرس في وضع أيضا ذلك 
وذلك  بدالً من اللغة العربية. حدث فيه باألساس باللغة الهولندية،تال

ستبقى متأخرة ما دامت اللغة العربية هي لغة  Nt2ألن نتائج 

 حدث.تال
الشهادات" التقليل من قيمة "عن  [Trouw] 1تراوالفقرة في مقال 

يمكن لطبيب إيراني يملك عشر سنوات  ُمَتحيِّزة أكثر من الالزم.
ون لتقدير الشهادة ، بحيث ال يكإجراء التقييمتجربة المشاركة في 

أي دور. وإذا أدى التقييم بشكل جيد، فإنه من الممكن له أن 
ساوى حتى مع طبيب عام هولندي. ولكنه إذا لم يؤدي التقييم تي

بشكل جيد، فعندها يجب عليه العودة إلى إحدى الجامعات الطبية 
الكبير لذلك هو أنه يتم تقييم األطباء  ضلالف .تكميلي كوينلتلقي ت

اإلنجازات الملموسة وليس بناء اء األسنان األجانب بناًء على وأطب
والفضل الجانبي هنا هو أن ‘. ذات قيمة مخفضةشهادة ’على 

األطباء األجانب الذين اشتروا الشهادات لن يفكروا في المشاركة 
 2300إلى حوالي تكلف المشاركة في التقييم ف إجراء التقييم.في 

 . يورو
 dentz@appr.nl الرد؟تود 
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