
	

NVMSR Nieuwsbrief januari 2018 

In deze eerste Nieuwsbrief van 2018 brengt het bestuur u graag op de hoogte van de activiteiten die de 
NVMSR in 2018 organiseert. Een belangrijke activiteit voor de aanwas van nieuwe kandidaat-leden is de 
Basiscursus die in maart start. Het bestuur stelt het zeer op prijs als u de Basiscursus onder de aandacht 
wilt brengen bij uw collega's of andere potentiële kandidaten. 
	
Basiscursus	2018 
NVMSR organiseert (bij voldoende deelname) ook dit jaar de Basiscursus. De kandidaten van 2017 waren 
enthousiast over de cursus en zijn inmiddels bijna allemaal kandidaat-lid van de vereniging of zijn 
inmiddels al volwaardig lid door het succesvol volgen van de aansluitende Masterclass. 
De Basiscursus vindt plaats op donderdag 22 en vrijdag 23 maart, vrijdag 13 april en vrijdag 25 mei 2018 
in het Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk te Nijkerk. Meer informatie en inschrijven kan via de website 
van de NVMSR (www.nvmsr.nl). 
 
Wilt	u	deze	cursus	bekendmaken	bij	uw	collega's	of	andere	potentiële	kandidaten?		
In de bijlage treft u een informatieblad/poster aan over de cursus. Wij stellen het op prijs indien u deze 
poster op uw werkplek kunt ophangen of kunt doorsturen om de cursus onder de aandacht te brengen. 
 
Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” voor kandidaat-leden 
Deze Masterclass geeft kandidaat-leden de mogelijkheid het lidmaatschap te verkrijgen.  
De Masterclasses vinden (onder voorbehoud) plaats in Doorn op: 

• vrijdag 15 juni 2018 
• vrijdag 12 oktober 2018 
• vrijdag 9 november 2018 

 
Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden. Zoals bekend heeft een kandidaat-lid 
3 jaar de tijd om na het volgen van de Basiscursus het volwaardig lidmaatschap te behalen. Wij verzoeken 
kandidaat-leden dan ook met klem om zich zo spoedig mogelijk in te schrijven. 
 
Masterclass/Intervisie 
Bij de afgelopen ALV van 8 december heeft de ALV ingestemd met wijzigingen in het Huishoudelijk 
Reglement, waaronder een aanpassing m.b.t. de herregistratie. Nieuw is o.a. dat u als lid over een periode 
van 5 jaar gemiddeld tenminste 5 intervisies van 4 uur moet volgen of 20 uur intervisie verspreid over 5 
jaar. Dit kan binnen een eigen intervisiegroep (u wordt geacht bij voorkeur lid te zijn van een vaste 
intervisiegroep) of door deelname aan door de NVMSR georganiseerde bijeenkomsten, zoals de 
Masterclass/Intervisie tijdens de jaarlijkse themadag (in 2018 op 7 december) of op andere data die 
hiervoor gepland worden. De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
 
ALV/Themadag 2018 
De ALV/jaarlijkse themadag van de NVMSR staat in 2018 gepland op vrijdag 7 december. In de ochtend 
zijn de Masterclasses/Intervisie voor de leden, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering. Het 
middagprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met de GAV. 
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