Reglement Ontheffing, Uitstel 2016
Dit reglement is van toepassing op de onderhoudseisen van de MfNregistermediator, waaronder: PE-activiteiten, mediations en deelname aan een
peer review.

1. Ontheffing PE en/of mediations
De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en
onderhoudt, kan de MfN-registermediator op buiten zijn vermogen liggende, bijzondere
gronden geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van zijn PE-verplichting en/of minimum
aantal mediations voor enig kalenderjaar, zijnde:



maximaal 16 PE-punten
maximaal 2 mediations conform onderhoudseisen1

Een bijzondere grond voor het aanvragen van een (gedeeltelijke) ontheffing is
arbeidsongeschiktheid of zwangerschap (zie artikel 1.1).
De mediator toont schriftelijk aan dat hij op bijzondere gronden onmogelijk (volledig) aan
zijn PE-verplichting en/of minimum aantal mediations heeft kunnen voldoen. Een eventueel
verleende ontheffing doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de mediator voor
handhaving van het kwaliteitsniveau van (overige) werkzaamheden conform geldende MfNreglementen. Ontheffing kan niet op voorhand worden aangevraagd.
Voor de onderhoudseis peer review is geen ontheffing mogelijk.
De SKM administreert een eventuele toekenning van ontheffing in haar database.
1.1 Ontheffing vanwege arbeidsongeschiktheid of zwangerschap
In het geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 50% en een minimale duur van drie
maanden, kan de mediator ontheffing aanvragen van de PE-verplichting en/of minimum
aantal mediations bij het secretariaat van de SKM. Naar rato van de arbeidsongeschiktheid
wordt de ontheffing van het aantal PE-punten (maximaal 16) en/of het aantal mediations
(maximaal 2 per jaar conform onderhoudseisen) bepaald. Het verzoek wordt aangevraagd
nadat de mediator in staat is zijn/haar werk te hervatten en in ieder geval aan het einde van
het kalenderjaar. Het verzoek moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de
behandelend arts.
In het geval van zwangerschap kan de mediator 6 PE-punten ontheffing krijgen van haar PEverplichting en/of vrijgesteld worden van mediations binnen één jaar. De mediator dient
daartoe schriftelijk bij het secretariaat van de SKM een verzoek in. Het verzoek moet
vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de behandelend verloskundige of arts. De
SKM administreert een eventuele toekenning van ontheffing in haar database.
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Onderhoudseisen mediations: negen per drie jaar waarvan minimaal twee per jaar
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2. Uitstel PE en/of mediations

De SKM kan de mediator die vanwege bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden (dit ter
beoordeling door SKM) minder dan het vereiste aantal PE-punten kan behalen/heeft behaald
en/of minder dan het vereiste aantal mediations kan uitvoeren/heeft uitgevoerd, uitstel
verlenen voor het voldoen aan zijn PE-verplichting en/of minimum aantal mediations.
De SKM administreert een eventuele toekenning van uitstel in haar database.
2.1 Uitstel peer review

Wanneer u al een oproep voor een review heeft ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om
(achteraf) uitstel aan te vragen voor de peer review, tenzij er sprake is van zwaarwegende
omstandigheden (dit ter beoordeling door SKM). Ontheffing voor een peer review is niet
mogelijk. Zie onder 1.
3. Ontheffing en Uitstel aan maximale termijn gebonden

In verband met de onderhoudseisen voor de MfN-registermediator en de verplichte
praktijkvoering van minimaal negen mediations per drie jaar en de verplichte toetsing op de
onderhoudseisen (peer review) is ontheffing en uitstel gebonden aan een maximale termijn, in
die zin dat de SKM nooit langer dan twee jaar, ongeacht de omstandigheden, ontheffing, dan
wel uitstel verleent. Aantoonbare praktijkvoering is verplicht voor de MfN-registermediator.
Ingeval de MfN-registermediator geen praktijkvoering kan aantonen over twee of meer
kalenderjaren, dan heeft dit gevolgen voor de inschrijving in het MfN-register.
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Reglement termijn registratie MfN-register
1. Toetredingseisen MfN-register





u heeft een door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) erkende basisopleiding tot
mediator gevolgd
u bent geslaagd voor het theorie-examen
U bent geslaagd voor het assessment.
U levert een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in.

2. Uitstel voor deelname aan de toetsen (theorie-/vaardigheden):
Zie website Intop: http://mediationtoets.nl/index.php/features/uitstel
Twee jaar
Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor
zowel uw theorie-examen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten
registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register
beheert en onderhoudt.
Uitstel
Indien u vanwege bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden niet binnen de twee jaar kunt
deelnemen aan de examens dan kan Intop Mediationtoets uitstel verlenen voor deelname aan
één van deze examens (dit ter beoordeling van en in afstemming met de SKM). Het uitstel
wordt in beginsel verleend voor drie maanden. Bij uitzonderlijke gevallen naar bevind van
zaken kan deze termijn worden verlengd in overleg met de SKM.
Verzoek tot uitstel bij Intop
Uitstel kunt u per e-mail aanvragen (info@mediationtoets.nl) met toelichting van de
bijzondere omstandigheden én vermelding van het opleidingsinstituut waar u een erkende
basisopleiding mediation heeft afgerond met vermelding van de einddatum.
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