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BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1.
In dit opleidingsreglement wordt verstaan onder:
- Lid: een lid van de Vereniging, zijnde een LID ST, LID STW, LID ST AP, LID STW AP,
LIO ST, LIO STW, LID ST PEN of een LID STW PEN;
- Leden: alle leden van de Vereniging gezamenlijk;
- Lidmaatschap: het lidmaatschap van een Lid;
- LID: LID ST en LID STW;
- LID AP: LID ST AP en LID STW AP;
- LID ST: lid systeemtherapeut;
- LID STW: lid systeemtherapeutisch werker;
- LID ST AP: lid systeemtherapeut anders praktiserend;
- LID STW AP: lid systeemtherapeutisch werker anders praktiserend;
- LIO: LIO ST en LIO STW;
- LIO ST: lid in opleiding tot systeemtherapeut;
- LIO STW: lid in opleiding tot systeemtherapeutisch werker;
- LID PEN: LID ST PEN en LID STW PEN;
- LID ST PEN: lid systeemtherapeut gepensioneerd;
- LID STW PEN: lid systeemtherapeutisch werker gepensioneerd;
- TTC ST: Theoretische Technische Cursus Systeemtherapie, d.w.z. het
theoretische onderdeel van de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut
(systeemtherapeut);
- TTC STW: Theoretische Technische Cursus Systeemtherapeutisch werker, d.w.z.
het theoretische onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker

Opleidingsreglement
Versie: 31 oktober 2017

4

Artikel 2.
Dit opleidingsreglement vormt een onlosmakelijk deel met de Statuten van de
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

LEDEN
Artikel 3.
Met betrekking tot de in de artikelen 5.4 t/m 5.10 van de statuten bedoelde
wetenschappelijke opleiding, vorming en ervaring worden in de navolgende
artikelen van dit opleidingsreglement de eisen omschreven, zoals die gelden voor de
verschillende lidmaatschapssoorten.
De vereniging kent de volgende lidmaatschapssoorten: LID ST, LID STW, LID ST AP, LID
STW AP, LIO ST, LIO STW, LID ST PEN en LID STW PEN.
1. Om toegelaten te worden als LIO ST gelden de volgende vooropleidingseisen:
a. De kandidaat heeft minimaal een door de overheid erkende afgeronde
Masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/ of
gedragswetenschappen of in de geneeskunde.
b. Uit de opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van
de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en
gespreksvaardigheden.
c. In uitzonderlijke gevallen kan men een afwijkende vooropleiding ter
beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan het Bestuur van de
vereniging.
d. Met betrekking tot de vooropleidingseisen geldt een overgangsregeling:
voor kandidaten die uiterlijk op 30 september 2015 zijn begonnen aan een
door de NVRG erkende Voortgezette Opleiding( VO of post-hbo), gelden
de vooropleidingseisen zoals beschreven in het Opleidingsreglement van
23 april 2013.
2. Om toegelaten te worden tot LID ST gelden de volgende kwalificaties/eisen:
a. De kandidaat voldoet aan het in artikel 3.1. van dit reglement gestelde;
b. De kandidaat heeft voltooid de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut
(systeemtherapeut) volgens het in de artikel(en) 4, 5, 6 en 7 van dit
reglement gestelde;
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c. De kandidaat is werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector en verricht
systeemtherapieën. Deze werkzaamheden worden ten minste gemiddeld
twee dagdelen per week verricht gedurende een termijn van vier jaar,
gerekend vanaf de start van een door de NVRG erkende opleiding tot
relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut).
Indien de kandidaat in loondienst is wordt over deze termijn van vier jaar
een “werkgeversverklaring” overgelegd.
Indien de kandidaat zelfstandig gevestigd is wordt over deze termijn een
“verklaring eigen praktijk” overgelegd. De “verklaring eigen praktijk” wordt
ondertekend door de kandidaat zelf én door de belastingdienst, een
financieel advies- of administratiekantoor of een accountant.
3. Om toegelaten te worden tot LID ST AP gelden de volgende
kwalificaties/eisen:
a. De kandidaat voldoet aan het in artikel 3.2 sub a en b van dit reglement
gestelde.
4. Om toegelaten te worden als LIO STW gelden de volgende
vooropleidingseisen:
a. De kandidaat heeft minimaal een door de overheid erkende afgeronde,
op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op hbo- of
universitair niveau.
b. De kandidaat is werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.
c. In uitzonderlijke gevallen kan men een afwijkende vooropleiding ter
beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan het Bestuur van de
vereniging.
5. Om toegelaten te worden tot LID STW gelden de volgende kwalificaties/eisen:
a. De kandidaat voldoet aan het in artikel 3.4. van dit reglement gestelde;
b. De kandidaat heeft voltooid de opleiding tot systeemtherapeutisch werker
volgens het in de artikelen 3, 5, 6 en 7 van dit reglement gestelde;
c. De kandidaat verricht systeemtherapeutisch werk binnen de zorg- en
welzijnssector. Deze werkzaamheden worden ten minste gemiddeld twee
dagdelen per week verricht gedurende een termijn van twee jaar,
gerekend vanaf de start van een door de NVRG erkende opleiding tot
Systeemtherapeutisch werker. Over deze termijn van twee jaar wordt een
“werkgeversverklaring” overgelegd.
6. Om toegelaten te worden tot LID STW AP gelden de volgende
kwalificaties/eisen:
a. De kandidaat voldoet aan het in artikel 3.5 sub a en b van dit reglement
gestelde.
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LEERTHERAPIE
Artikel 4.
Vereisten voor LID ST en LID ST AP:
1. De NVRG kent de volgende leertherapievormen:
a. Individuele leertherapie
b. Leertherapie in een groep
2. Individuele leertherapie:
a. Bestaat uit 25 individuele zittingen. Hiervan kan worden afgeweken, mits
het totaal aantal zittingen minimaal 15 is. De totale contacttijd bedraagt
ten minste 1125 minuten (= 25x45 minuten).
b. Beslaat een periode van minimaal 9 maanden en maximaal 24 maanden.
c. De opleideling mag leden van zijn systeem bij de leertherapie betrekken.
d. Leertherapie wordt gevolgd bij een door de NVRG erkende leertherapeut
of bij een leertherapeut die erkend is door een van de verenigingen voor
psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Voor de leertherapie
gelden de regels conform de eisen voor leertherapie van de vereniging
waar de leertherapeut erkend is, op voorwaarde dat voldaan wordt aan
artikel 4.2.a.
3. Leertherapie in een groep:
a. Bestaat uit 25 zittingen.
b. Beslaat een periode van minimaal 9 maanden en maximaal 24 maanden.
c. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
d. De totale duur van iedere zitting is minimaal 1,5 uur.
e. Groepsleertherapie wordt gevolgd bij een door de NVRG erkende
leertherapeut of bij een leertherapeut die erkend is door een van de
verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Voor
de groepsleertherapie gelden de regels conform de eisen voor
leertherapie van de vereniging waar de leertherapeut erkend is, op
voorwaarde dat voldaan wordt aan artikel 4.3.a.
4. De leertherapeut is niet betrokken bij andere opleidingsonderdelen.
5. Leertherapeut en opleideling stellen een contract op met daarin zaken als
tijdsduur, frequentie en aantal van de zittingen, settingswisselingen,
verwachtingen van leertherapeut en opleideling, vergoeding,
evaluatiemomenten en (eind)verslaglegging.
6. De kandidaat overlegt aan het einde van het opleidingstraject een door de
leertherapeut getekende “verklaring leertherapie”.
7. Uitzonderingen worden vooraf ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur
van de vereniging.
Vereisten voor LID STW en LID STW AP:
8. Leertherapie maakt geen onderdeel uit van de opleiding tot STW.
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THEORETISCH TECHNISCHE CURSUS
Artikel 5.
Vereisten voor LID en LID AP:
1. De kandidaat heeft een door de NVRG erkende TTC ST van minimaal 212 uur
voltooid, geleid door een door de NVRG erkende TTC-gever. Deze TTC ST
bestaat uit een basismodule van 132 uur, bestaande uit een inleidend deel en
een vervolgdeel, gevolgd door twee specialistische modules van elk ten
minste 40 uur. De twee specialistische modules onderscheiden zich van elkaar
door het deelgebied en het centrale thema binnen de relatie- en
gezinstherapie waar ze zich op richten.
2. De modules zijn met een voldoende resultaat afgesloten. De kandidaat levert
hiertoe de betreffende bewijsstukken aan.
Vereisten voor LID STW en LID STW AP:
3. De kandidaat heeft een door de NVRG erkende TTC STW cursus van minimaal
100 uur voltooid, geleid door een door de NVRG erkende TTC-gever. In deze
TTC STW ligt de nadruk op het toepassen van de theorie in de praktijk; elke
cursist brengt casuïstiek uit de eigen werksituatie in.
4. De TTC STW is met een voldoende resultaat afgesloten. De kandidaat levert
hiertoe de betreffende bewijsstukken aan.

SUPERVISIE
Artikel 6.
Vereisten voor LID ST en LID ST AP:
1. Drie supervisiereeksen over systeemtherapie. De supervisiereeksen:
a. Worden individueel gegeven of in een groep.
b. Betreffen minstens 1 individuele supervisiereeks.
c. Worden na elkaar gevolgd.
d. Gelden pas na het gevolgd hebben van de eerste 25 uur van een door
de NVRG erkende TTC ST cursus.
e. Worden gevolgd bij door de NVRG erkende supervisoren.
f. Ten hoogste twee supervisiereeksen kunnen worden gevolgd bij een en
dezelfde supervisor.
g. Beslaan per supervisiereeks een periode van minimaal 9 maanden en
maximaal 24 maanden.
h. Betreffen per supervisiereeks maximaal 10 systemen.
i. In de drie supervisiereeksen samen worden ten minste één
partnerrelatiesysteem en één tweegeneratiesysteem met ten minste één
kind onder de 12 jaar ingebracht. Tevens wordt één individuele
systeemtherapie ingebracht
2. De groepssupervisiereeks:
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3.

4.

5.
6.

a. Bestaat uit minimaal 18 en maximaal 25 zittingen.
b. De groep bestaat uit maximaal 4 supervisanten.
c. De totale duur van elke zitting is minstens 30 minuten per supervisant.
d. De totale contacttijd is ten minste 750 minuten per supervisant.
e. De supervisanten hebben een gelijke inbreng van materiaal.
De individuele supervisiereeks:
a. Bestaat uit minimaal 18 en maximaal 25 zittingen.
b. De totale duur van elke zitting is minimaal 45 minuten.
c. De totale contacttijd is ten minste 1125 minuten
Supervisor en supervisant stellen een contract op met daarin zaken als
tijdsduur, frequentie en aantal van de zittingen, vormen van supervisie,
rechten en plichten van supervisor en supervisant, vergoeding,
evaluatiemomenten en verslaglegging.
De supervisiereeksen zijn met een voldoende resultaat afgesloten. De
kandidaat overlegt aan het einde van het opleidingstraject een door de
supervisor getekende “verklaring supervisie ST”.
Uitzonderingen worden vooraf ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur
van de vereniging.

Vereisten voor LID STW en LID STW AP:
7. Twee supervisiereeksen over systeemtherapeutisch werken. De supervisie:
a. Bestaat uit een groepssupervisiereeks en een individuele supervisiereeks.
b. Geldt na het gevolgd hebben van de eerste 25 uur van een door de
NVRG erkende TTC STW cursus.
c. Wordt gevolgd bij door de NVRG erkende supervisoren.
d. Betreft door de supervisant ingebrachte casuïstiek uit de eigen
werksituatie.
e. Beslaat per supervisiereeks een periode van minimaal 6 maanden en
maximaal 12 maanden.
f. De groepssupervisiereeks gaat vooraf aan de individuele supervisiereeks.
g. De groepssupervisiereeks wordt gevolgd bij een andere supervisor dan de
individuele supervisiereeks.
8. De groepssupervisiereeks:
a. Bestaat uit minimaal 9 en maximaal 12 zittingen.
b. De groep bestaat uit maximaal 4 supervisanten.
c. De totale duur van elke zitting is minstens 30 minuten per supervisant.
d. De totale contacttijd is ten minste 360 minuten per supervisant.
e. De supervisanten hebben een gelijke inbreng van materiaal.
9. De individuele supervisiereeks:
a. Bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 zittingen.
b. De totale duur van elke zitting is minimaal 45 minuten.
c. De totale contacttijd is ten minste 720 minuten.
10. Supervisor en supervisant stellen een contract op met daarin zaken als
tijdsduur, frequentie en aantal van de zittingen, vormen van supervisie,
rechten en plichten van supervisor en supervisant, vergoeding,
evaluatiemomenten en verslaglegging.
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11. De supervisiereeks wordt met een voldoende beoordeeld resultaat
afgesloten. De kandidaat overlegt aan het einde van het opleidingstraject
een door de supervisor getekende “verklaring supervisie STW”.
12. Uitzonderingen worden vooraf ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur
van de vereniging.

AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 7.
1. De start van de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut),
is de aanvangsdatum van een door de NVRG erkende TTC ST cursus. De
opleiding moet binnen 10 jaar zijn afgerond. Binnen deze termijn van 10 jaar
moet het lidmaatschap LID ST dan wel LID ST AP worden aangevraagd.
2. De start van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker, is de
aanvangsdatum van een door de NVRG erkende TTC STW cursus. De
opleiding moet binnen 5 jaar zijn afgerond. Binnen deze termijn van 5 jaar
moet het lidmaatschap LID STW dan wel LID STW AP worden aangevraagd.
3. Opleidelingen ST en STW houden gedurende het hele opleidingstraject een
portfolio bij om het leerproces te volgen en zo nodig bij te sturen.

VERLENGING VAN LIDMAATSCHAP
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap LID ST, LID STW, LID ST AP en LID STW AP is vijf jaar geldig.
2. Na deze vijf jaar kan steeds voor een periode van vijf jaar verlenging worden
aangevraagd.
3. In deze vijf jaar wordt nascholing gevolgd volgens het in het
Herregistratiereglement gestelde.
4. Voor een LID ST geldt daarbij: ten minste gemiddeld twee dagdelen per week
werkzaam zijn als relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) binnen de
zorg- en welzijnssector Voor een LID STW geldt daarbij: minimaal twee
dagdelen per week systeemtherapeutisch werk verrichten binnen de zorg- en
welzijnssector.
5. Gedurende het lidmaatschap kan een maal maximaal 18 maanden uitstel
van herregistratie worden aangevraagd. De uitsteltermijn wordt in mindering
gebracht op de nieuwe registratieperiode.
6. Van het LID dat niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, wordt het
lidmaatschap door de vereniging beëindigd. Het LID wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
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7. Een LID dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en niet meer
werkzaam is, in loondienst of in eigen praktijk, en niet als opleider, kan zich
desgewenst laten registreren als LID PEN. Het initiatief hiertoe ligt bij het LID.
Een LID PEN is ontslagen van de verplichting tot herregistratie.

OPLEIDERS
Artikel 9.
1. De vereniging kent vier soorten opleiders: leertherapeuten, TTC-gevers,
supervisoren en leersupervisoren.
2. Algemene criteria voor het verkrijgen van het opleiderschap:
a. de opleider is minimaal vier jaar LID ST;
b. ook een LID ST AP kan opleider zijn op voorwaarde dat hij voordien
minimaal vier jaar LID ST is geweest.
3. Algemene procedure voor het verkrijgen van het opleiderschap.
a. De Opleidingsadviescommissie onderzoekt de kwalificaties van de
kandidaat opleider volgens desbetreffende regelingen en procedures
(Regeling Supervisorschap NVRG, Aanvraagprocedure Erkenning TTCgeverschap en cursusdraaiboek NVRG, Aanvraagprocedure Erkenning
Leertherapeutschap NVRG) en brengt hierover een onderbouwd advies
uit aan het bestuur.
b. Het bestuur beslist over de aanvraag tot erkenning als leertherapeut, TTCgever, supervisor of leersupervisor.
c. Binnen een maand na de beslissing van het bestuur kan zowel de
kandidaat als de Opleidingsadviescommissie hiertegen in beroep gaan bij
het College van Beroep.
d. De erkenning als TTC-gever, leertherapeut en leersupervisor gaat in na een
positief besluit van het bestuur. De erkenning van een supervisor gaat in
per datum waarop de kandidaat is begonnen met het geven van
supervisie onder begeleiding van een leersupervisor.
4. De erkenning als opleider is vijf jaar geldig.
5. Na deze vijf jaar kan telkens voor een periode van vijf jaar herregistratie
worden aangevraagd.
6. De erkenning als opleider wordt verlengd als is voldaan aan het in het
Herregistratiereglement gestelde.
7. Opleiders kunnen gedurende hun lidmaatschap een maal maximaal 18
maanden uitstel van herregistratie aanvragen. De uitsteltermijn wordt in
mindering gebracht op de nieuwe registratieperiode.
8. Indien een opleider niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, wordt de
erkenning als opleider niet verlengd. De opleider wordt hiervan op de hoogte
gesteld.

