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Herregistratiereglement Systeemtherapeut
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1.
In dit Herregistratiereglement wordt verstaan onder:
− Lid: een lid van de Vereniging, zijnde een LID ST of LID ST AP;
− Lidmaatschap: het lidmaatschap van een Lid;
− LID ST: lid systeemtherapeut;
− LID ST AP: lid systeemtherapeut anders praktiserend;
− Opleider: een door de NVRG erkende leertherapeut, TTC-gever, supervisor of
leersupervisor;
− Opleidingsreglement: beschrijft de eisen waaraan moet worden voldaan om
in aanmerking te komen voor het Lidmaatschap;
− Statuten: de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en
Gezinstherapie;
− Vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Artikel 2.
Het Herregistratiereglement Systeemtherapeut is onlosmakelijk verbonden met de
Statuten en het Opleidingsreglement van de Nederlandse Vereniging voor Relatieen Gezinstherapie (NVRG).

Artikel 3.
1. Het Herregistratiereglement Systeemtherapeut beschrijft de eisen die gesteld
worden aan de verlenging van het Lidmaatschap LID ST en LID ST AP.
2. Het Herregistratiereglement Systeemtherapeut is van toepassing op leden van
wie de registratieperiode is gestart op 01-01-2018 of na deze datum.
3. Voor leden van wie de registratieperiode is gestart vóór 01-01-2018 gelden, tot
de nieuwe registratieperiode aanbreekt, de eisen zoals gesteld in het
Herregistratiereglement versie 25 november 2014. Zodra de nieuwe
registratieperiode aanbreekt is het onderhavige reglement van toepassing.

GELDIGHEIDSDUUR LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. Het Lidmaatschap LID ST en LID ST AP is vijf jaar geldig. Deze periode van vijf
jaar is de registratieperiode.
2. Indien aan het einde van de registratieperiode is voldaan aan de
voorwaarden voor verlenging Lidmaatschap (zie artikel 5) wordt de
registratieperiode verlengd met vijf jaar.
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3. Als een Lid gedurende de registratieperiode erkend wordt als Opleider dan
start een nieuwe registratieperiode die ingaat op het moment van erkenning.
4. Indien de erkenning als Opleider gedurende de registratieperiode wijzigt, dan
start een nieuwe registratieperiode die ingaat op het moment van de meest
recente erkenning.

VOORWAARDEN VERLENGING LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het Lidmaatschap LID ST wordt na vijf jaar verlengd indien aan de volgende
eisen is voldaan:
a. Tijdens de registratieperiode wordt door de NVRG geaccrediteerde
na- en bijscholing gevolgd en/of op andere wijzen aan
deskundigheidsbevordering gedaan met een totaalwaarde van 30
accreditatiepunten.
b. Tijdens de registratieperiode wordt intervisie gevolgd. Aan de intervisie
worden de volgende eisen gesteld:
i. ten minste 25 intervisiebijeenkomsten;
ii. minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers waarvan er ten minste
twee LID ST zijn;
iii. de intervisiebijeenkomsten duren minimaal 60 minuten bij 3
deelnemers en minimaal 90 minuten bij 4 tot 6 deelnemers;
iv. aan het einde van de registratieperiode wordt een
intervisieverklaring ingediend via PE-online. Deze verklaring
wordt ondertekend door alle deelnemers aan de
intervisiebijeenkomsten.
c. Ten minste gemiddeld twee dagdelen per week worden
systeemtherapieën verricht binnen de zorg- en welzijnssector. Als bewijs
wordt een ‘werkgeversverklaring’ dan wel een ‘verklaring eigen
praktijk’ ingediend via PE-online.
d. Aan het einde van de registratieperiode wordt een ‘verklaring
tuchtrecht’ ingediend via PE-online.
2. Het Lidmaatschap LID ST AP wordt na vijf jaar verlengd indien tijdens de
registratieperiode door de NVRG geaccrediteerde na- en bijscholing wordt
gevolgd en/of op andere wijzen aan deskundigheidsbevordering wordt
gedaan met een totaalwaarde van 30 accreditatiepunten.
3. In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het Herregistratiereglement.
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VOORWAARDEN VERLENGING ERKENNING OPLEIDERSCHAP
Artikel 6.
1. De erkenning als Opleider wordt verlengd indien aan de volgende algemene
eisen wordt voldaan:
a. Tijdens de registratieperiode wordt door de NVRG geaccrediteerde
nascholing gevolgd en/of op andere wijzen aan deskundigheidsbevordering gedaan met een totaalwaarde van 60 accreditatiepunten.
b. Minimaal 6 van de 60 te behalen accreditatiepunten zijn behaald door
het volgen van nascholing op het gebied van didactiek,
(leer)supervisie of leertherapie. Deze nascholing is geaccrediteerd door
de NVRG of door een van de verenigingen voor psychotherapeuten,
psychologen of psychiaters.
2. Tijdens de registratieperiode gelden voor de verschillende soorten
opleiderschap de volgende aanvullende eisen:
a. De TTC-gever verzorgt minimaal 120 lesuren binnen één of meerdere
door de NVRG erkende opleidingsmodules;
b. de supervisor verzorgt minimaal vier supervisiereeksen (zoals
omschreven in het Opleidingsreglement Artikel 8), waarbij voor
groepssupervisie geldt dat iedere supervisant meetelt als één
supervisiereeks;
c. de leertherapeut verzorgt minimaal twee leertherapieën;
d. de leersupervisor verzorgt minimaal 8 leersupervisiezittingen. De
leersupervisie wordt gegeven in het kader van de opleiding tot
supervisor of in het kader van nascholing van supervisoren.

VERZAMELEN VAN ACCREDITATIEPUNTEN
Artikel 7.
1. Accreditatiepunten kunnen worden verzameld door:
a. Het in Nederland volgen van door de NVRG geaccrediteerde bij- en
nascholing (o.a. cursus, symposium, workshop, masterclass, e-learning).
Accreditatiepunten worden automatisch toegevoegd aan het
ledendossier in PE-online.
b. Het in het buitenland volgen van bij- en nascholing. Een verzoek tot
accreditatie wordt via PE-online door het Lid zelf ingediend.
c. Het volgen van overige deskundigheidsbevordering. Een verzoek tot
accreditatie wordt via PE-online door het Lid zelf ingediend.
2. Onder overige deskundigheidsbevordering vallen de volgende activiteiten:
a. Volgen van supervisie over systeemtherapie bij een door de NVRG
erkende supervisor of volgen van leersupervisie bij een door de NVRG
erkende leersupervisor (alleen voor supervisoren). Waardering: 1
accreditatiepunt per zitting van minimaal 60 minuten.
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b. Schrijven en publiceren van een artikel, hoofdstuk of boek op het
gebied van systeemtherapie op nascholingsniveau. Waardering:
maximaal 12 accreditatiepunten per publicatie waarbij geldt:
i. eerste auteurschap - 3 accreditatiepunten per pagina
ii. co-auteurschap - 1 accreditatiepunten per pagina
Per registratieperiode kunnen maximaal 15 accreditatiepunten
behaald worden door het schrijven en publiceren van artikelen of
(delen) van boeken op het gebied van systeemtherapie.
c. Redacteurschap van een boek op het gebied van systeemtherapie op
nascholingsniveau. Waardering: maximaal 12 accreditatiepunten per
boek en maximaal 15 accreditatiepunten per registratieperiode.
d. (Hoofd) redacteurschap van tijdschrift Systeemtherapie. Waardering:
maximaal 15 accreditatiepunten per registratieperiode.
e. Geven van door de NVRG geaccrediteerde nascholing. Waardering: 2
accreditatiepunten per contactuur met een maximum van 15 punten
per registratieperiode. Waarbij geldt dat een specifieke
nascholingsactiviteit slechts éénmaal per registratieperiode meetelt.
Indien de geaccrediteerde nascholing reeds is opgevoerd t.b.v. de
erkenning als TTC-gever kunnen hier geen accreditatiepunten voor
worden verkregen.
f. Geven van nascholing in het buitenland. Waardering: maximaal 12
accreditatiepunten met een maximum van 15 accreditatiepunten per
registratieperiode. Waarbij geldt dat een specifieke nascholingsactiviteit slechts éénmaal per registratieperiode meetelt.
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Artikel 8.
Minimaal 50% van de vereiste accreditatiepunten wordt behaald door het volgen
van bij- en nascholing zoals gesteld in artikel 7.

Artikel 9.
Gedurende het Lidmaatschap kan eenmalig uitstel van herregistratie worden
aangevraagd van ten hoogste 18 maanden. De uitsteltermijn wordt in mindering
gebracht op de nieuwe registratieperiode.

Artikel 10.
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.

Artikel 11.
Een Lid dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en niet meer werkzaam is,
niet in loondienst of in eigen praktijk en ook 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

