Master Municipal Clerk(MMC)
DE PROCEDURE STAP VOOR STAP
Een aanvraag indienen voor het verkrijgen van de titel MMC? In deze handleiding geven we uitleg.

Stap 1 Als je in het bezit bent van het Certified Municipal Clerk (CMC) -certificaat en je hebt jouw
lidmaatschap behouden, vul dan de aanvraag voor toelating in (dit is jouw aanmeldingsformulier
voor het MMC-programma). Zorg ervoor dat je het MMC-vakje markeert en jouw vergoedingen
vermeldt (zie onderaan de handleiding). Met deze aanvraag voor toelating laat je het IIMC
weten dat je je inschrijft voor het MMC-programma. Het IIMC zorgt ervoor dat je in het systeem
wordt opgenomen als MMC-kandidaat. Als je nog niet in het bezit bent van het CMC-certificaat,
neem dan contact op met Ricus Tiekstra van het bureau van de Vereniging van Griffiers. Hij kan
je over de CMC certificering informeren.

Stap 2 Om de MMC te behalen, heb je 60 punten Advanced Education nodig, evenals 40 punten
Professional, voor een totaal van 100 punten.
Houd er rekening mee dat al het materiaal dat moet worden beoordeeld voor MMC, in
principe moet worden voltooid na het behalen van je CMC. Bekijk het MMC-gedeelte van de
Educational Guidelines voor meer informatie.

Stap 3 Dien het Application for MMC Designation (dit wordt beschouwd als jouw 'formulier voor het
aanvragen van punten'), samen met alle ondersteunende documentatie, via het bureau van de
VvG, in bij het IIMC. Incomplete aanvragen worden niet door het IIMC in behandeling genomen.
Na ontvangst (de beoordelingstijd is ongeveer 3 weken), zal de onderwijsafdeling van het IIMC
jouw informatie beoordelen. Je ontvangt een e-mail met een statusrapport. Op dat moment kun
je contact met ons opnemen om de beoordeling van jouw aanvraag telefonisch te bespreken.
Onthoud dat je niet al jouw punten al hoeft te hebben om jouw aanvraag in te dienen! We
helpen je graag om te beoordelen wat je nu hebt om jou een beoordeling van jouw punten te
geven. We kunnen vervolgens aangeven wat je nog kunt doen om na aanvulling jouw aanvraag
te kunnen honoreren.

Stap 4 Als je voldoende punten voor jouw MMC-certificaat hebt behaald en de kosten voor de
aanvraag hebt betaald, stuurt IIMC je een melding van jouw prestaties en worden jouw
certificaat en jouw speld naar je gestuurd. Als jouw aanvraag onvolledig is, wordt je gevraagd
om aanvullende informatie in te dienen, compleet met een nieuwe aanvraag voor MMCaanduiding waarin nieuwe items worden gedocumenteerd, samen met ondersteunende
documentatie.

Kosten De kosten van de MMC-certificering bedragen $ 400,00. Je hebt de mogelijkheid om deze
vergoeding volledig vooraf te betalen, of op te splitsen in de volgende termijnen:
▪
▪
▪

Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag
Kosten voor aanvraag voor MMC-certificering
Kosten voor een plaquette

$ 50
$ 350
$ 40

(geen restitutie mogelijk)
(geen restitutie mogelijk)
(optioneel)

Het bureau helpt
Als je het aanvraagtraject naar certificering start, neem dan contact op met het bureau van de VvG. Hij
helpt je met het doorlopen van het aanvraagproces of brengt je in contact met een lid van de commissie
professionalisering die je hierbij kan helpen. Neem ook voor overige vragen contact op met het bureau (
info@griffiers.nl ).

