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SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Voorwoord
Stichting SCOOR RMZO is 1 juli 2019 opgericht na een fusie tussen stichting
SCOOR en stichting Register Medezeggenschap Opleiders.
Doel van de stichting is om door certificering van opleidingsbureaus en registratie van MZ-opleiders de kwaliteit van medezeggenschapsopleidingen te bewaken en te bevorderen.
Het bestuur van SCOOR-RMZO ziet het als haar taak om het belang van het
keurmerk nog beter in de markt te zetten. Volgens het bestuur is het hiervoor
van belang dat de kwaliteitseisen voor het keurmerk worden aangescherpt.
Het keurmerk wordt daarmee meer onderscheidend. Net als in 2020 stond 2021
grotendeels in het teken hiervan. In oktober stelde het bestuur de nieuwe aangescherpte kwaliteitseisen vast.
Het coronavirus zorgde er ook in 2021 voor dat alle bijeenkomsten, overleggen
en vergaderingen digitaal werden gehouden. De hoop is dat 2022 weer meer
fysieke bijeenkomsten toelaat.

Bestuurswerkzaamheden
Werkconferentie
Op 7 april 2021 vond de werkconferentie ‘terug naar de tekentafel’ plaats. Het
bestuur ging onder leiding van dagvoorzitter Eric de Macker, in gesprek met
SCOOR-RMZO Kamer- en Commissieleden, bestuursleden van beroepsorganisaties medezeggenschap(BVMP en BVMZ), advocaten en adviseurs. Door middel
van vijf sessies (doelgroep, register, kwaliteitseisen opleiders, kwaliteitseisen
opleidingsbureaus, structuur & communicatie) vonden goede gesprekken plaats.
De uitkomsten van het werkoverleg zijn verwerkt in een aantal keuzemogelijkhedenvoor de toekomstige richting van SCOOR-RMZO.

2 van 4

Intern bestuursoverleg
In het verslagjaar overlegde het bestuur, naast de twee reguliere bestuursvergaderingen, drie keer over voorstellen naar aanleiding van de uitkomsten van
de werkconferentie en de herijking van de kwaliteitseisen voor certificering en
registratie.
Bestuursvergadering
In de bestuursvergadering van 7 april 2021 stelde het bestuur het algemeen
jaarverslag van 2020 en het concept financieel jaarverslag 2020 vast. Het concept financieel jaarverslag is conform de statuten voor goedkeuring voorgelegd
aan het dagelijks bestuur van de SER. Na verlening van de goedkeuring is het
financieel jaarverslag vastgesteld.
In de bestuursvergadering van 13 oktober 2021 werden twee belangrijke besluiten genomen:
Aangescherpte kwaliteitseisen voor MZ-opleiders:
Na een lang traject waarbij alle veldpartijen intensief zijn betrokken, stelde het
bestuur de aangescherpte kwaliteitseisen voor MZ-opleiders vast en de daarbij
horende overgangsregeling voor de al geregistreerde opleiders. Voor nog niet
geregistreerde opleiders gaan de nieuwe kwaliteitseisen per 1 januari 2022 in.
Nieuwe werkwijze binnen SCOOR-RMZO
Op basis van reacties vanuit de kamers en de commissies werd ook de nieuwe werkwijze binnen SCOOR-RMZO ter vergadering vastgesteld. De nieuwe
werkwijze geeft onder meer een duidelijkere taakafbakening tussen bestuur,
kamers, commissies en secretariaat.
Het bestuur ging akkoord met de conceptbegroting van 2022, zodat deze kon
worden voorgelegd aan het DB.

echter aangegeven in 2022 niet meer gecertificeerd te willen zijn. Daar staat
tegenover dat een ander bureau interesse heeft voor het keurmerk en mogelijk
ook andere bureaus volgen nu de aangescherpte kwaliteitseisen het keurmerk
meer onderscheidend maken.
Het aantal geregistreerde opleiders neemt de afgelopen jaren af. De belangrijkste reden hiervoor is pensionering van MZ-opleiders. Eind 2021 staan er 111
opleiders geregistreerd in het register. De aangescherpte kwaliteitseisen zijn
voor een aantal opleiders ook reden voor uitschrijving. In de 2022 verwacht het
bestuur echter toch een lichte groei, omdat een groot opleidingsbureau heeft
toegezegd al zijn opleiders te gaan registeren.
Ook denkt het bestuur dat door de aanscherping van de kwaliteitseisen en de
daarbij behorende publiciteit, de medezeggenschapsmarkt meer om het keurmerk gaat vragen.

Bestuurswisselingen
Het bestuur ziet er in 2021 als volgt uit:
Ook werd het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking
tot de contractering van een nieuw audit bureau (het contract met het auditbureau CIIO liep in september af) en de stand van zaken van de migratie van het
register van MZ-opleiders naar PE-online. De verwachting is dat de volledige
migratie per 1 maart 2022 is gerealiseerd.

Continuïteitsperspectief
De verwachting is dat het aantal certificaten en de daaruit voortvloeiende
financiële certificeringsbijdragen iets omlaag gaat of gelijk blijft. Eind 2021
zijn er 14 opleidingsbureaus in het register opgenomen. Twee bureaus hebben
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 Henk Tulner: vertegenwoordiger namens de werkgeversorganisaties en over		





heidswerkgevers
Peter de Jong: vertegenwoordiger namens de werknemersorganisaties
Marike Knoef: onafhankelijk voorzitter (kroonlid SER)
Jaap Jongejan: vertegenwoordiger namens BVMZ
Mark Capel: vertegenwoordiger namens BVMP

Activiteiten 2021
In het verslagjaar verschijnen enkele nieuwsberichten, met name rond certificeringen van opleidingsbureaus.

Kamers en commissies
Er zijn twee kamers ingericht: een kamer voor registratie van opleiders en een
kamer voor certificering van opleidingsbureaus. De kamers hebben de taak
om de eisen voor registratie respectievelijk certificering voor te bereiden, te
monitoren of dit in de praktijk werkt en het bestuur te voorzien van advies, of
beleidsvoorstellen ten aanzien van registratie of certificering.
Onder de kamer registratie is een aantal commissies ingesteld.
De samenstelling van de kamers en commissies zag er in 2021 als volgt uit:

Beoordelingscommissie
 Rob Kusters
 Betty Dorgelo
 Frodo de Valk
 Wim van Santbrink
Curriculumcommissie
 Tineke Visser
 Dick Onvlee
 Wim van Santbrink
 Ger Janssen

Kamer voor certificering
 Bob van der Wal op voordracht van de werknemersorganisaties;
 Nelly Riksen-Borsje op voordracht van de werkgeversorganisaties;
 Liza Arend op voordracht van het bestuur van SCOOR-RMZO
Kamer voor registratie
 Lukas van Steveninck op voordracht van de BVMP
 Vacature (op voordracht van de BVMZ)
 Mathi Bouts op voordracht van het bestuur van SCOOR-RMZO
Accreditatiecommissie
 Dick Onvlee
 Menno Spaan (tot december 2021)
 Lydia Schippers
 Lukas van Steveninck
 Tineke Visser
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