NIEUWSBRIEF RMZO

Beste wensen
Wij wensen je een zeer bijzonder goed en succesvol 2017 toe!
Het komende jaar staan we voor de eerste herregistratie, waarbij het streven is om een
toegankelijk register voor vakgenoten MZ-opleiders verder vorm te geven. Het bestuur wil
zich daarvoor samen met jullie inzetten.
In deze nieuwsbrief geven we een update van de stand van zaken.
Inhalen geboden
In 2016 zijn we gestart met het aanbieden van “inhalen geboden”. Een aanbod “door en
voor trainers”. Een mooie gelegenheid om jezelf als trainer te ontwikkelen en te
professionaliseren. Veel dank aan die collega’s die een dag training hebben aangeboden!
Tevens krijgen we enthousiaste reacties terug van deze “inhalen geboden” dagen.
Toegankelijk en het geeft je als trainer inzicht, maar ook meer repertoire. Het inhalen
geboden heeft sommige trainers enthousiast gemaakt om een vervolgopleiding te gaan
volgen.
Ook voor het komende jaar staan er trainingsdagen gepland. Deze tref je aan op de website:
www.mzopleiders.nl.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om je uit te nodigen om een trainingsdag te
verzorgen. Kennis delen en transfer naar onze eigen praktijk staat daarin centraal. Het
aanmelden voor een aanbod kan via de volgende procedure:
- Beschrijving programma en aanbod sturen naar accreditatiecommissie. Zij
beoordelen het aanbod en kennen het aantal PE punten toe
- Geaccrediteerd aanbod wordt op de website mzopleiders geplaatst
- Deelnemers geven zich bij aanbieder op
Enkele data
- 13 februari; Kristal heldere financiële gegevens
- 20 maart; Breinvoorkeuren NBI
- 29 mei; Financiële verslaglegging
2017…het jaar van de herregistratie
Er blijken misverstanden te bestaan over het aantal punten die nodig zijn voor de
herregistratie. Om in aanmerking te komen voor herregistratie zijn 50 punten vereist. Deze
kunnen op verschillende elementen behaald worden, verplicht en facultatief.
Zie ook onder het kopje registratieverplichtingen herregistratie de website
www.mmz-opleiders.nl.

In de reacties die we hebben ontvangen van een aantal geregistreerden blijkt dat men ervan
uitgaat dat wanneer de ingevulde site “groen” kleurt, het aantal punten is behaald. Dat is
echter niet zo. Op dat moment is de minimum-eis van 35 punten behaald (25 op
deskundigheidsbevordering en 10 op intervisie).
Dit kan verwarring oproepen.
Daarnaast hebben we diverse signalen ontvangen van geregistreerden. Signalen die ons
schriftelijk dan wel mondeling bereikt hebben. Dank dat jullie deze signalen met ons delen.
Het moge duidelijk zijn dat het behalen van PE punten geen doel op zich is, maar een
stimulans is voor gestructureerde deskundigheidsbevordering in brede zin; een proces van
verdergaande professionalisering. Het bestuur betreurt dat herregistratie op deze wijze
beleefd en beoordeeld wordt. De signalen zijn in ieder geval een stimulans om het register
te verbeteren. (zie ook het stukje hieronder over 5 jaar register).
De eerste 5 jaar register MZ opleiders
Per 1 juli 2017 loopt de eerste periode af. Met ingang van die datum gaan we de tweede
periode herregistratie in.
Het bestuur heeft samen met de accreditatiecommissie en de beoordelingscommissie een
evaluatieonderzoek ingesteld. Dit onderzoek is aangescherpt door een focusgroep. De
focusgroep bestond uit 6 deelnemers en 3 leden van de accreditatiecommissie.
We signaleren dat er warme en minder warme gevoelens leven ten aanzien van het RMZO.
Het register leeft niet of onvoldoende. De opmerkingen die hierbij geplaatst worden zijn:
1. van technische aard
2. rondom eigenaarschap
3. rondom communicatie
De aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek en de focusgroep worden nader
verkend en uitgewerkt.
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