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Aanvraagprocedure erkenning cursusdraaiboek
Algemeen
De NVRG kent twee opleidingen: de opleiding tot systeemtherapeut (ST) en de
opleiding tot systeemtherapeutisch werker (STW). Beide opleidingen starten met een
Theoretisch Technische Cursus (TTC). In dit document wordt beschreven hoe je een
aanvraag tot erkenning van een cursusdraaiboek voor een TTC kunt indienen.
Voordat je overgaat tot het indienen van een aanvraag erkenning cursusdraaiboek
verzoeken we je dit document goed te lezen en kennis te nemen van alle
voorwaarden waaraan een cursusdraaiboek 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
Mail je cursusdraaiboek naar nvrg@nvrg.nl. Je ontvangt per email een
ontvangstbevestiging met een factuur voor de kosten voor het screenen van het
cursusdraaiboek.

LET OP!
Is het cursusdraaiboek een bewerking van een reeds door de NVRG erkend
cursusdraaiboek of wordt het cursusdraaiboek opnieuw ingediend omdat de
erkenningstermijn is verlopen dan vragen wij ook:
• Een begeleidend schrijven waarin je aangeeft wat de achterliggende visie op de
wijzigingen is. Hierbij ligt de focus op: de opbouw van de cursus, de didactische
werkvormen en de literatuur.
• Dat je de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het cursusdraaiboek
markeert en helder toelicht.

Voorwaarden erkenning cursusdraaiboek
•
•

•

Het cursusdraaiboek is samengesteld door een door de NVRG erkende TTCgever.
Het cursusdraaiboek voldoet aan de NVRG richtlijnen voor het schrijven van een
cursusdraaiboek.
De cursus wordt gegeven door minimaal één NVRG erkende TTC-gever. Als er
sprake is van meerdere cursusgevers dan zijn de anderen LID ST of LID ST AP.

Voorwaarden aanvraag
•
•

Een aanvraag dient ten minste vier maanden voor aanvang van de betreffende
cursus te zijn ingediend.
Aanvragen erkenning cursusdraaiboek van cursussen die al zijn gestart, of zelfs al
zijn afgerond worden niet ter beoordeling voorgelegd aan de screeners.
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•

Is de aanvraag een bewerking van een reeds door de NVRG erkend
cursusdraaiboek dan moet de oorspronkelijke auteur van het cursusdraaiboek
hiervoor zijn toestemming hebben verleend.

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

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 TTC-gever. 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 cursusdraaiboek
De erkenning van het cursusdraaiboek is vijf jaar geldig en gaat in na een positief
besluit van het bestuur van de NVRG. Een cursus moet volledig afgerond zijn binnen
deze erkenningstermijn.

Richtlijn voor het samenstellen van een cursusdraaiboek
Voor de richtlijnen voor het samenstellen van een cursusdraaiboek verwijzen
wij naar de volgende twee documenten:
•

‘20171208 Richtlijn cursusdraaiboek TTC- ST 212’

•

‘20150115 NVRG Richtlijnen cursusdraaiboek TTC- STW’

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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