Permanente Educatie - Brochure

BROCHURE PUNTENSYSTEEM PERMANENTE EDUCATIE
De Raad van Mediators (RvM) heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het vak mediation is aan actuele
ontwikkelingen onderhevig. Het is daarom van groot belang dat voor zowel de theorie als de praktijk mediators die
zijn aangesloten bij de RvM hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat is dan ook de reden dat mediators die
zijn aangesloten bij de RvM verplicht zijn om aan permanente educatie te doen.
Het doel van de permanente educatie van de RvM
Het doel van de permanente educatie (PE) is:
•
het onderhouden, vergroten en verbreden van kennis en praktijkvaardigheden op een niveau dat hoger ligt dan
dat van de genoten basisopleiding
•
het zich blijven ontwikkelen op het gebied van mediation
•
het bijdragen aan het algemene vertrouwen in mediation
Hoe werkt het PE-systeem van de RvM?
Het bestuur van de RvM voert jaarlijks een controle uit over de drie voorafgaande kalenderjaren. De RvM- mediators
zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun PE en het aantal behaalde punten daarvoor (PE-punten). PEpunten kunnen worden behaald voor door de RvM erkende activiteiten. Voor activiteiten die door het bestuur van de
RvM niet zijn erkend, kan door de RvM-mediator op individuele basis een aanvraag worden ingediend voor het
toekennen van PE-punten.
Het aantal te behalen PE-punten
Een RvM-mediator behaalt driejaarlijks minimaal 50 PE-punten en voert aantoonbaar praktijk als mediator.
Waarmee kunnen hoeveel PE-punten voor worden behaald?
•
•
•
•
•
•
•

PE-punten kunnen worden behaald voor de volgende activiteiten:
vakkennis en vaardigheden: onbeperkt
verwante kennis en vaardigheden: 27 punten per 3 jaar
co-mediation, intervisie, supervisie: 34 punten over 3 jaar
bijdrage vakontwikkeling (trainingen,In Company of workshops): 16 punten over 3 jaar
publiceren: 16 punten over 3 jaar
individuele aanvraag PE: punten afhankelijk van de activiteit

Bent u net aangesloten bĳ de RvM?
Indien u zich net heeft aangesloten bij de RvM, dan heeft u voldoende tijd om te voldoen aan de eisen van PE door
de RvM. Het eerste moment van berekening vindt namelijk pas plaats aan het einde van het derde kalenderjaar van
aansluiting bij de RvM. Het over die jaren te behalen punten wordt berekend naar rato van het moment van
aansluiting.
Advies aan RvM-mediators
Het bestuur van de RvM adviseert aan de bij haar aangesloten (nieuwe) mediators om jaarlijks PE-punten te behalen.
Niet alleen wordt op die manier continu kennis en vaardigheden actueel gehouden, maar zo wordt ook voorkomen
dat RvM-mediators gedurende het derde kalenderjaar van aansluiting ineens alle PE-punten moeten gaan halen.
Meer informatie over PE die aan de RvM-mediator worden gesteld, vindt u in het PE-reglement Mediators.
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