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Aanvraagprocedure erkenning supervisorschap
Algemeen
De NVRG kent vier soorten opleiders: leertherapeuten, TTC-gevers, supervisoren en
leersupervisoren. In dit document wordt beschreven hoe je een aanvraag tot
erkenning supervisorschap kunt indienen.
Voordat je overgaat tot het indienen van een aanvraag supervisorschap 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 je aanvraag
wordt beoordeeld.

Aanvraag
Je kunt je aanvraag erkenning supervisorschap indienen door het aanvraagformulier
‘Erkenning supervisorschap’ te mailen naar nvrg@nvrg.nl. Het aanvraagformulier is te
vinden op de website van de NVRG. Zodra je aanvraag binnen is, ontvang je per
email een ontvangstbevestiging met een factuur voor de kosten van de aanvraag.

Voorwaarden erkenning supervisorschap
Je wordt erkend als NVRG supervisor als je:
• een door de NVRG erkende supervisorenopleiding met goed gevolg hebt
afgerond;
• minimaal vijf jaar LID systeemtherapeut (ST) bent bij aanvang van de door de
NVRG erkende supervisorenopleiding;
• minimaal 8 systemische leersupervisiezittingen, verspreid over minimaal 12
maanden, hebt gevolgd bij een door de NVRG erkende leersupervisor en de
leersupervisor deze positief heeft beoordeeld.

Erkenningstermijn supervisorschap
De erkenning als NVRG-supervisor is vijf jaar geldig en gaat in op de datum dat je
bent begonnen met het geven van supervisie onder supervisie. Je erkenning wordt
verlengd als je voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Herregistratiereglement LID
ST.
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Opleiding tot supervisor
Competentieprofiel Supervisoren NVRG
De basis voor een NVRG erkende supervisorenopleiding wordt gevormd door het
“Competentieprofiel Supervisoren NVRG”, zie website. In dit profiel worden de
competenties beschreven waarover je als NVRG erkende supervisor moet
beschikken. Het Competentieprofiel Supervisoren NVRG geeft aan wat verwacht
wordt van een NVRG supervisor. De competenties die verkregen zijn in het kader van
de opleiding tot systeemtherapeut worden hierin niet beschreven. Als je start met
een opleiding tot NVRG-supervisor wordt je geacht hierover te beschikken.
Theorie en leersupervisie
De opleiding tot supervisor bestaat uit een theoretisch deel en 8 systemische
leersupervisiezittingen. Het theoretisch deel van de opleiding tot NVRG supervisor
bestaat uit minimaal 45 contacturen verdeeld over een periode van minimaal 8
maanden. De 8 systemische leersupervisiezittingen van minimaal 60 minuten, waarin
je supervisie onder supervisie geeft, zijn verspreid over minimaal 12 maanden en
worden gevolgd bij een door de NVRG erkende leersupervisor.

