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EVC traject Register MZ-Opleiders

Indien MZ-opleiders hele andere wegen gevolgd hebben om tot uitoefening van dit vak te komen,
dan kan een EVC-traject gevolgd worden om geregistreerd te worden.
Het register kent drie toelatingseisen te weten:
• Afgeronde Hbo-opleiding
• Afgeronde trainers-, docent-, coachopleiding van ongeveer 24 dagdelen
• Basisopleiding Medezeggenschap
Het is aan de beoordelingscommissie om te bepalen of uit Eerder Verworven Competenties
blijkt dat gelijkwaardig aan deze vereisten is voldaan.
Dit betekent dat naar het oordeel van de beoordelingscommissie uit de opleidings- en
ervaringsgeschiedenis van de kandidaat moet blijken dat hij/zij voldoet aan de onderstaande criteria.
1. Aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar over een ruime ervaring (100 dagdelen) beschikken in
het doceren aan en/of coachen en/of trainen van groepen en bij voorkeur van
ondernemingsraden.
2. Dat betekent dat de kandidaat blijk moet geven over uitdrukkingsvaardigheden en
denkniveau te beschikken dat overeenkomt met Hbo-niveau.
Dit moet blijken uit opleidings- en ervaringsgeschiedenis, zoals deelcertificaten en
beroepservaring op Hbo- of gelijkwaardig niveau.
Hierbij kan gevraagd worden om de volgende bewijzen:
a) verklaring werkgever van het goed vervullen van een functie- en/of presteren op
(functionerings-)niveau, vergelijkbaar met Hbo-functie /niveau.
b) minimaal 3 jaar werkervaring in functie of werken op niveau vergelijkbaar met Hbo (al of
niet binnen de medezeggenschap) .
c) overzicht van gevolgde cursussen en (vak-) diploma's (met bewijzen) die aansluiten bij een
Hbo-niveau
d) onderbouwd overzicht van aanvullende activiteiten waarmee Hbo-niveau kan worden
aangetoond, bv publicaties, bestuurlijk/leidinggevend werk, projecten, gesuperviseerde
trajecten, uitslagen assessments, e.d.
3. Trainers-, docent-, of coachopleiding
Uit de opleidings- en/of ervaringsgeschiedenis van de kandidaat moet blijken dat hij/zij over
voldoende trainingskennis, -methodieken en -ervaring beschikt, die beschouwt kunnen
worden als een equivalent van een trainersopleiding van minimaal 24 dagdelen. Ditzelfde
geldt voor kandidaten met een docent of coach achtergrond.
Dit kan o.a. aangetoond worden door het overleggen van:
a) diploma’s en/of certificaten van train de trainer opleidingen;
b) programma’s train de trainer opleidingen die de kandidaat heeft gevolgd;
c) evaluaties van trainingen die door de kandidaat zijn verzocht(actueel, en gemiddeld boven
80% tevredenheid).
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4. De kandidaat moet beschikken over voldoende kennis van de medezeggenschap
overeenkomstig de domeinen van het competentieprofiel van een MZ opleider.
Tevens moet hij/zij beschikken over voldoende kennis van specifieke methodieken en
vaardigheden met betrekking tot het doceren, coachen of trainen van
MZ-organen. Overeenkomstig een opleiding met een opleidingsduur van 24 dagdelen.
Dit kan o.a. aangetoond worden door het overleggen van:
d) diploma’s en/of certificaten die betrekking hebben op het leren trainen, doceren of
coachen van MZ-organen
e) programma’s van opleidingen die de kandidaat heeft gevolgd en die betrekking hebben
op het leren trainen, doceren of coachen van MZ-organen
f) programma’s en/of evaluaties van MZ-trainingen die de kandidaat heeft
ontworpen/voorbereid en gegeven (actueel, en gemiddeld boven 80% tevredenheid)
5. Mocht de beoordelingscommissie tot het oordeel komen dat aan bovenstaande eisen niet
wordt voldaan, dan kan de beoordelingscommissie aanvullende eisen stellen.
6. De beoordelingscommissie kan besluiten tot een persoonlijk gesprek om tot een eigen
oordeel over kwaliteit en competenties te komen.
7. De beoordelingscommissie kan besluiten de kandidaat tot de kandidaatsfase toe te laten
zodat deze de mogelijkheid krijgt om in die periode aan aanvullende eisen te voldoen.
8. Indien het verzoek van de kandidaat om opgenomen te worden in het register is afgewezen
door de beoordelingscommissie en de kandidaat het niet eens is met die beslissing, kan de
kandidaat tegen deze afwijzing bezwaar maken bij de klachtencommissie van het register.

Register MZ-Opleiders (RMZO)
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
www.mz-opleiders.nl
info@mzopleiders.nl
020 - 320 43 02

