Ledenraadpleging juni 2011:
Eerste aanzet voor formulering van kwaliteitsstandaarden
Betreft: in kaart brengen van activiteiten gericht op kwaliteitsregistratie
Aanleiding
In 2009 is er contact gelegd tussen de opleidingen die de geaccrediteerde Master
SEN aanbieden, namelijk
Fontys OSO (Tilburg), Windesheim OSO (Zwolle) en Seminarium voor
Orthopedagogiek (Utrecht)
en de volgende beroepsverenigingen:
 LBBO, Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs, waarin drie
groepen vertegenwoordigd zijn: ambulant begeleiders (LBAB) , intern
begeleiders ( LBIB) en gedragsspecialisten (GS)
 LBRT, Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
 IBvA, Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten.
Doel van het contact is ontmoeting tussen opleidingen en beroepsverenigingen
om samen te werken aan verdere professionalisering van het beroep en van de
opleidingen en toe te werken naar een kwaliteitsregistratie. Om het contact en
de intenties beter vorm te geven is op 1 februari 2011 een intentieverklaring
getekend tot de vorming van een Platform beroepsvereniging onderwijs, zorg en
arbeid.
Kwaliteitsregister
Het is van belang dat professionals hun expertise blijvend onderhouden. De
bovengenoemde beroepsverenigingen willen daarom een kwaliteitsregister
ontwikkelen. In Nederland bestaan al kwaliteitsregisters voor bijvoorbeeld,
paramedici, artsen en psychologen. Daarnaast stellen ziektekostenverzekeraars
een kwaliteitsregister vaak als eis met betrekking tot vergoedingen.
De vertegenwoordigers van bovenstaande beroepsverenigingen willen een
kwaliteitsregister laten ontstaan vanuit input en draagvlak van de betrokken
professionals.
In het najaar van 2010 heeft het Platform hiervoor een projectaanvraag
ingediend bij en toegekend gekregen door het Ruud de Moor Centrum van de
Open Universiteit (OU). De titel van het project is: Kwaliteitsstandaarden
professionalisering (in relatie tot een beroepsregister). Dit project loopt van 1
januari tot en met 31 december 2011.
In het voorjaar zijn er vanuit het project bijeenkomsten georganiseerd met
vertegenwoordigers en leden van de betrokken beroepsverenigingen. De
resultaten van deze bijeenkomsten zijn onder coördinatie van het Ruud de Moor
Centrum (Mw P. Leeuwestein) en WOSO (adviseur Dhr T. Dollevoet) verwerkt.
Samen met reeds bestaande kwaliteitsregisters en beroepsstandaarden heeft dit
geleid tot een clusterindeling van de in de uitvoering van het beroep benodigde
competenties.
Het projectteam vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leden van de
deelnemende beroepsverenigingen input kunnen leveren aan dit concept.
Vandaar dat via deze weg een ledenraadpleging wordt uitgezet.

Werkwijze en planning
6 juni 2011
concept voor kwaliteitsstandaarden professionalisering in
relatie tot een kwaliteitsregister wordt voorgelegd aan de
leden van de beroepsverenigingen
6-17 juni 2011
leden hebben tot 15 juni de tijd om opmerkingen en
aanvullingen te geven op het concept
18-27 juni 2011
verwerking opmerkingen en aanvullingen
28 juni 2011
bijgesteld concept wordt voorgelegd aan projectteam
(vertegenwoordigers uit alle beroepsverenigingen, woso)
juli 2011
leden beroepsverenigingen worden op de hoogte gesteld van
de stand van zaken
sept-dec 2011
standaarden worden vastgesteld; link met register wordt
gemaakt
leden worden op de hoogte gehouden
eind dec 2011
oplevering eindconcept

