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Geachte mevrouw Adank,
Onderwerpen:
1. Basiscursus 2015 afgerond, dus straks nieuwe kandidaatleden.
2. Workshops super- en intervisie najaar 2015.
3. De datum voor de NVMSR (thema)dag 2015 is vastgesteld.
4. Data basiscursus 2016 zijn vastgesteld.
Ad 1:
26 Deelnemers hebben de basiscursus 2015 dit voorjaar afgerond. Allen hebben
aangegeven toe te gaan treden als kandidaatlid en zo snel mogelijk de Workshops Superen Intervisie te gaan volgen.
Ad 2:
Enkele workshops die vermeld waren in voorgaande Nieuwsbrief moesten komen te
vervallen, door een te gering aantal inschrijvingen.
De mensen die hadden ingetekend voor een geannuleerde workshop krijgen voorrang bij
de volgende workshops.
Hieronder volgen een aantal nieuwe data voor najaar 2015.
Kandidaatleden kunnen intekenen op onderstaande data:
11 september 2015
orthopedie (snijders) - CR - Edixhoven
psychiatrie - BR - Van Marle
25 september 2015
neurologie (beschouwende spec.) - BR - Van den Doel
orthopedie (snijders) - CR - Heeg
9 oktober 2015
psychiatrie - CR - Koerselman
orthopedie (snijders) - CR - Edixhoven
6 november 2015
psychiatrie - BR - Koerselman
neurologie (beschouwende spec.) - CR - Van den Doel
orthopedie (snijders) - CR - Heeg
CR: Civiel Recht
BR: Bestuursrecht
Locatie: Doorn.
De precieze plaats en tijd wordt na inschrijving bekend gemaakt. Zie voor verdere info het
Reglement Super- en Intervisie op de website, o.a. ook de annuleringsregeling.
U kunt zich inschrijven voor de workshops en de themadag via het inschrijfformullier.
Voorbehoud: indien het minimum aantal van 4 deelnemers niet wordt gehaald moet de
workshop worden afgezegd, dit gebeurt uiterlijk één week tevoren.

Nota bene: let bij inschrijving op het volgende: het gaat om workshops Super- en Intervisie
voor kandidaatleden. Let erop dat u intekent in de juiste workshop, dus niet bij CR als u BR
wenst of omgekeerd. Lees het Reglement Super- en Intervisie nauwkeurig en blokkeer de
datum in uw agenda.
Ad 3:
De NVMSR-dag 2015: de datum is vrijdag 11 december 2015. Verdere info volgt.
Reserveer de datum in uw agenda!
Programma voor leden:
08.30 start 3e ALV
09.45 start intervisie.
Programma voor leden en kandidaatleden:
12.30 - 13.30 lunch
13.30 Themamiddag voor alle leden en kandidaatleden van de NVMSR en de leden van de
GAV, de medisch adviseurs. Het thema wordt later bekend gemaakt.
Reserveer de datum, dit is de kans om te netwerken met medisch adviseurs!
Ad 4:
De data basiscursus 2016 zijn als volgt vastgesteld: donderdag 10 en vrijdag 11 maart,
Vrijdag 22 april en vrijdag 27 mei 2016.
Namens het bestuur,
Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris
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Aan de cursisten voorjaarscursus 2015
Zeer geachte collega,
U heeft de basiscursus doorlopen en laten weten kandidaatlid van de NVMSR te willen worden.
U bent van harte welkom. Wat ons betreft is uw lidmaatschap van de NVMSR het doel.
Vervolgtraject
- Contributie
Separaat wordt u een declaratie voor de contributie (jaarlijks) toegezonden. Na uw betaling wordt uw
naam met uw specialisme, zoals door u is genoteerd op het aanmeldingsformulier van de
basiscursus, op de website geplaatst in de lijst van de kandidaatleden, voor de duur van maximaal 3
jaar, tenzij u eerder aangeeft van deze lijst te willen worden geschrapt.
- Workshops super- en intervisie.
Het belangrijkste doel van het volgen van workshops is uw vaardigheden in het maken van
expertiserapporten te verbeteren.
In super- en intervisieverband worden uw eigen rapporten en die van andere collegae getoetst aan de
richtlijnen van de NVMSR/KNMG. U hebt hier al een voorproefje van gehad tijdens de basiscursus.
Advies : pas bij uw nieuwe expertise-opdrachten het geleerde in de basiscursus toe en geef u daarna
op voor een workshop.
In het Reglement op de website van de NVMSR/opleiding vindt u alle informatie omtrent de
workshops. Zie met name:
- 3. Opzet.
- 4. Inbreng. Hier is met name van belang de context van de expertises CR (Civiel Recht) of BR
!!!!!!!(BestuursRecht). Een workshop betreft ófwel CR ófwel BR.
- 6. Resultaten. Het allerbelangrijkste is uiteraard het zich eigen maken van de toetsingscriteria.
De supervisor kàn op grond van in dit Reglement genoemde criteria, in overleg met de cosupervisor, besluiten om een deelnemer, bij gebleken geschiktheid, aan het bestuur voor te
dragen voor het lidmaatschap.
Dit geschiedt vaak pas nadat 2 of 3 workshops zijn gevolgd.
Lees het reglement, het is belangrijk: NVMSR.nl/opleiding.
- Op de website van de NVMSR kunt u kennis nemen van veel belangrijke zaken, zoals onder andere
vermeld in de diverse Nieuwsbrieven. De jongste Nieuwsbrief doe ik u hierbij toekomen. Hierin vindt u
de data van de komende workshops in het najaar. Tevens is in deze Nieuwsbrief vermeld de datum
van de Themamiddag van de NVMSR en de GAV, vrijdag 11 december 2015. U bent daar van harte
welkom. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere gegevens volgen later.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de NVMSR
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Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris

	
  

