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Aanvraagprocedure erkenning leertherapeutschap
Algemeen
De NVRG kent vier soorten opleiders: leertherapeuten, TTC-gevers, supervisoren en
leersupervisoren. In dit document wordt beschreven hoe je een door de NVRG
erkende leertherapeut kunt worden.
Voordat je overgaat tot het indienen van een aanvraag leertherapeutschap
verzoeken we je dit document goed te lezen en kennis te nemen van alle
voorwaarden waaraan een aanvrager en een aanvraag moeten voldoen om voor
erkenning in aanmerking te komen. Dit zijn de toetsingscriteria op basis waarvan de
screeners de aanvraag beoordelen.

Aanvraag
Een aanvraag erkenning leertherapeutschap bestaat uit:
1. Een aanvraagformulier erkenning leertherapeutschap NVRG.
•
•
•

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de NVRG.
Mail het ingevulde aanvraagformulier naar nvrg@nvrg.nl.
Je ontvangt per email een ontvangstbevestiging met een factuur voor de kosten
van de aanvraag erkenning leertherapeutschap.

Voorwaarden erkenning leertherapeutschap
•

•

Minimaal vijf jaar LID ST;
Een met goed gevolg doorlopen screeningsgesprek.

Screening
De aanvraag erkenning leertherapeutschap wordt gescreend door twee leden van
de Opleidingsadviescommissie (OAC). Zij streven ernaar de procedure binnen vier
maanden af te ronden. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt je hiervan op
de hoogte gebracht.

Screeningsgesprek
Het screeningsgesprek duurt ongeveer een uur waarbij het ingezonden
aanvraagformulier de leidraad vormt. Tijdens het gesprek beoordelen de screeners
je inhoudelijke kwaliteiten als leertherapeut aan de hand van onderstaande
aspecten:
• Een leertherapeut kan zijn of haar overwegingen om een aanvraag
leertherapeutschap in te dienen toelichten.
• Een leertherapeut kan verwoorden wat waarden zijn in een leertherapeutisch
proces, welke kwaliteiten de leertherapeut inbrengt en waarin voor hem of haar
de uitdagingen zitten.
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•
•

Een leertherapeut kan aangeven welke voorkeursperspectieven hij of zij heeft en
hoe hij daar binnen het leertherapeutisch proces vorm aan geeft;
Een leertherapeut kan op een integere manier omgaan met het feit dat de
leeranalysant ook collega is.

Beoordeling aanvraag
De screeners brengen schriftelijk verslag uit van hun bevindingen middels een
screeningsverslag. Op basis van dit verslag formuleert de OAC een advies aan het
bestuur 1 van de NVRG. Het bestuur beslist uiteindelijk of de aanvrager erkend wordt
als leertherapeut. De aanvrager ontvangt de beslissing van het bestuur inclusief een
kopie van het screeningsverslag. Als de aanvrager het niet eens is met de beslissing
van het bestuur, dan kan hij of zij hiertegen in beroep gaan bij het College van
Beroep. Het beroep moet binnen een maand na het besluit van het bestuur zijn
ingediend.

Erkenningstermijn leertherapeutschap
De erkenning als leertherapeut is vijf jaar geldig en gaat in na een positief besluit van
het bestuur van de NVRG. De erkenning wordt verlengd als wordt voldaan aan de
eisen zoals gesteld in het herregistratiereglement.

Waar gesproken wordt van bestuur, wordt hiermee tevens bedoeld: de directie handelend namens
het bestuur op grond van algemene en waar nodig bijzondere volmacht en mandaat, door het
bestuur aan de directie verleend.
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