
Motivatie aanbieder

Datum aanvraagTitel workshop/training/masterclass

Naam aanbieder

Contactpersoon

Data aanbod

Website

Type aanvraag

Eenmalig + datum

Terugkerend + datum

Telefoonnummer

E-mailadres

Or de va n
Or ganisatiekundigen
en -adviseurs

Aanmeldformulier
Commissie Toetsing en Toelating

Online

Event Training Workshop Masterclass Opleiding Boek

Offline Blended

Wat maakt dit aanbod aantrekkelijk voor Ooa leden?



Kortingsactie

Resultaat deelname

Benodigde tijd voor deelname

Verzoek om PE punten toe te kennen in het kader van CMC certificering

Beschrijving van het aanbod 
Maximaal 50 woorden, dit wordt op de website geplaatst. Graag ook aanmeldlink vermelden)

Docenten/trainers/begeleiders

Or de va n
Or ganisatiekundigen
en -adviseurs

Aanmeldformulier
Commissie Toetsing en Toelating

Geen kortingsactie Kortingsactie verbonden, namelijk

Wel bewijs van deelname

Certificaat deelname zonder erkenning

Aantal uren volgen bijeenkomst(en): 

Geen bewijs van deelname

Certificaat deelname met officiële erkenning, namelijk:

Aantal uren voorbereiden en uitwerken: 

Diploma

Certificaat deelname zonder examen

Aankruisen wat van toepassing is

Vermeld erkennende instantie

Nee

Ja, vul het aanvraagformulier PE punten in (pagina 3/4)

Stuur het formulier ingevuld naar info@ooa.nl



PE punten

Ik kom tot deze optelsom door onderstaande categorieën te gebruiken of 
te combineren aan de hand van de volgende berekening:

Professionele reflectie (PE-punten Rood) : 

Vakinhoudelijke verdieping (PE-punten Blauw): 

Professionele ontmoetingen (PE-punten Groen): 

Orde van
Organisatiekundigen
en -adviseurs

Ik vraag toekenning aan van de volgende PE punten:

Reflecteren max 8 punten 

Beroepsopleiding (3 punten per vier uur)

Netwerken, Congressen, Conferenties en Lezingen (maximaal 1 punt) 

Docentschap (max punt 1 per uur)

Ooa-opdrachtevaluatie (max 2 punten) 

Netwerken na een bijeenkomst, zowel voor Professionele reflectie als 
Vakinhoudelijke verdieping (maximaal 1 punt extra)

Coaching max 2 punten per sessie 

Publicaties (500 woorden voor max 2 punten) 

Commissies, Werkgroepen en Bestuur ( 0,5 punt per uur) 

Intervisie (max 16 punten)

Seminars en workshops (max 1 punt per vier uur)

Rood:  punten

Blauw: punten

Groen: punten

Hier opnemen hoe de berekening tot stand is gekomen

Aanvraagformulier
PE-punten



Eisen aanbieder

Orde van
Organisatiekundigen
en -adviseurs

Aanvraagformulier
PE-punten

Om je als aanbieder van een bij- en nascholingsactiviteit te kwalificeren voor opna-
me in CMC-dossier dien je aan de onderstaande eisen te voldoen. Ook vragen we 
bewijsdocumenten aan te leveren zoals op dit formulier aangegeven en een bere-
kening te maken van de toe te kennen PE-punten.

•  Het programma en de inhoud van de activiteit moet duidelijk uit de aanvraag en

bewijsdocumenten blijken

•  De bij- en nascholingsactiviteiten dienen betrekking te hebben op de (primaire)

kennisgebieden, benodigd voor het functioneren als CMC adviseur.

•  Volledig ingevulde gegevens van de aangeboden bij- en nascholingsactiviteit.

•  De bij- en nascholingsactiviteit duurt minimaal vier uur.

•  De aanvraag wordt ondersteund door bewijsdocumenten.

•  De deelnemer heeft aantoonbaar de bij- en nascholingsactiviteit gevolgd.

•    Het programma en de inhoud van de activiteit moet duidelijk uit de aanvraag en

de bewijsdocumenten blijken.

•   Er sprake is van een aantoonbare interactie tussen cursusleider en deelnemer, en

deelnemers onderling. Participatie door de deelnemers moet aannemelijk en aan-

toonbaar worden gemaakt.

Bewijsdocumenten en bijlagen 
(deze moeten meegestuurd worden met de aanvraag)

•   Een leer- en lesplan waarin de leerdoelen zijn vertaald naar een programma.

In het programma staat duidelijk beschreven aan welke vaardigheden aan-

dacht wordt besteed en sluit aan bij het ICMCI framework en de Boks.

•   De CV’s van docenten, zij moeten minimaal HBO opgeleid zijn (met diploma).

•   Beschrijving van het niveau van de opleiding.

•   Brochure (indien aanwezig).

•   Planning.

•   Wijze van evaluatie.
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