FAQ Herregistratie Noloc 2017
Hoe weet ik wanneer mijn registratie van drie jaar verstreken is?
Op de website, in jouw profiel staat bovenaan bijvoorbeeld: Noloc erkend (tot 28-02-2017)
Het is belangrijk dat de afgiftedatum van je huidige certificaat is ingevuld (voorbeeld 01-03-2014).
Automatisch wordt dan de afloopdatum berekend op drie jaar na de afgiftedatum. Overal in het
dossier zijn nu begrenzingen ingesteld zodat alleen activiteiten die vallen binnen de
referteperiode van de huidige beroepserkenning, geldig zijn.

Wanneer kan ik beginnen met herregistratie?
Direct nadat je de erkenning hebt ontvangen.
Om de beroepserkenning van Noloc te behouden dien je elke drie jaar een verlenging aan te
vragen. Deze aanvraag dien je uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van je
beroepserkenning in. Vanaf zes maanden voor het aflopen van je beroepserkenning kun je de
aanvraag voor verlenging voorleggen. In het herregistratiedossier kan je op elk gewenst moment
beginnen met invullen.

Vanaf wanneer kan ik mijn herregistratiedossier invullen?
Je hebt de mogelijkheid om je dossier in te vullen vanaf de
datum dat de beroepserkenning is toegekend. Dit is ook
verstandig, omdat je op deze manier de relevante
bijscholingen / activiteiten gelijk in PE-punten voor je
herregistratie kunt ‘verzilveren’.
Tip: plaats je herregistratiedossier op het werkblad van je
laptop of computer.

Ik ben CMI gecertificeerd, hoe nu verder?
Wanneer je op de afloopdatum van je huidige
beroepserkenning in het bezit bent van een geldige CMIcertificering dan hoef je het dossier verder niet in te vullen.
Om aan te geven dat je een CMI- certificering hebt muteer je
in het daarvoor bestemde vak de instelling ‘n.v.t.’ in ‘Ja’.
Onderaan de paginasamenvatting wordt
direct aangegeven wat de status van jouw dossier is. Voor CMI gecertificeerden geldt dat het
dossier dan direct voldoende is voor herregistratie. Wanneer je hebt aangegeven dat je CMI
gecertificeerd bent zal bij controle van jouw dossier de status van jouw CMI registratie worden
geverifieerd in het openbare register van CM
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Ik ben naast loopbaanprofessional ook studiebegeleider-coach
Kan ik deze activiteiten toevoegen aan het herregistratiedocument?
Ja, een loopbaanprofessional begeleidt immers ook, maar dan binnen de context van de school

Ik heb deelgenomen aan een activiteit die Noloc heeft georganiseerd, krijg
ik daar punten voor?
Je krijgt punten voor activiteiten die Noloc heeft georganiseerd. Het gaat daarbij om themabijeenkomsten,
Noloc congres en deelname aan een kwaliteitskring.

Ik neem deel aan supervisie – intervisie bijeenkomsten, levert dat punten
op?
Ja, dit kan onder “overige bestedingen “ worden gezet. De kwaliteitskring, waar ook Supervisieintervisie onder kan vallen is een Noloc activiteit.

Is er een mogelijkheid om deze op te geven: zelf ontwikkelde workshops en
assestments?
Als dit valt onder de normale eigen werkzaamheden mogen deze niet als PE activiteiten
worden opgevoerd. Als het iets eenmaligs is dan weer wel (onder overige bestedingen)

Ik volg een cursus (naam willekeurige cursus)
Ik vraag mij af of deze ook door Noloc wordt erkend voor de herregistratie.
De adviseur wordt uitgenodigd om zelf de relevantie voor het uitoefenen van het loopbaanvak aan te
geven en de tijdsbesteding.

Wat doe je met activiteiten/opleiding en cursussen die niet officieel bij het
Noloc bekend zijn voor PE punten?
Zie vorige antwoord, eigen verantwoording en punten toekennen op studiebelasting
De erkende leden moeten zelf aangeven wat de relevantie van de betreffende activiteit is voor de
uitvoering van hun loopbaanvak en tijdsbesteding. Wanneer er twijfel is over waar de activiteit onder
gebracht moet worden kan het onder “overige”.

Door omstandigheden kan ik niet aan gestelde eisen van herregistratie
voldoen. Hoe moet ik handelen?
Je status zal worden gezet op “aspirant” lid. Wanneer de omstandigheden wijzigen kan er weer een
volledig lidmaatschap worden aangevraagd

Ik ondersteun en begeleid aankomende collega`s in het vakgebied van
loopbaanadviseur; krijg ik daar punten voor?
Nee, dit valt onder de normale werkzaamheden en mogen dus niet als PE activiteit worden
opgenomen.
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NB: Overigens zijn de opleidingen die op onze website staan geen “door Noloc” goedgekeurde
opleidingen, maar het betreft opleidingen waarvan de inhoud en tijdsbesteding door Noloc is
gecontroleerd.
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