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1. Registratie stuk eenvoudiger
2. Bijhouden elektronisch dossier
Sinds 1 juli 2014 is het gemakkelijker geworden
om je te (her)registreren als vaktherapeut. Een
van de conclusies van de evaluatie van het
Register Vaktherapie vorig jaar was nl. dat de
registratie-eisen voor vaktherapie hoger lagen
dan gemiddeld in aanverwante sectoren. De
belangrijkste wijzigingen waren:
Puntentelling
Totaal aantal te behalen punten verlaagd naar
200 uur in een periode van vijf jaar (1 uur is 1
punt).
Werkervaring
Gemiddelde werkervaring verlaagd naar 8 uur
per week in een periode van vijf jaar (gewone
register).
Bij- en nascholing
Studiebelastinguren voor bij- en nascholing
verlaagd naar 100 uur.
Herregistratieperiode
Standaard termijn van vijf jaar voor de
registratieperiode. Dit betekent elke vijf jaar
opnieuw herregistreren.
Senior Registratie
Verschil Register en Senior Register is vergroot.

Net afgestudeerd of nog niet begonnen met
registratie? Schrijf je dan nu in!
www.registervaktherapie.nl
N.B. punten kunnen pas behaald worden ná

aanmelding bij het register!

Zonder Zorg die het Register Vaktherapie voor
de FVB beheert, merkt dagelijks dat
(kandidaat)geregistreerden hun elektronisch
dossier niet bijhouden. Dit kan leiden tot het
beëindigen van je registratie. Zorg er dus voor
dat je je dossier up-to-date houdt. Wellicht ten
overvloede: alle in het dossier opgevoerde
activiteiten moeten geaccrediteerd zijn, anders
tellen zij niet mee voor (her)registratie!
Let op: alléén geaccrediteerde activiteiten
kunnen worden opgevoerd
Soms is accreditatie al toegekend, bijvoorbeeld
voor een FVB- of verenigingsstudiedag. In
andere gevallen moet je zelf accreditatie
aanvragen.
Bijv. bij- en nascholing waarvoor de aanbieder
geen accreditatie heeft aangevraagd of bij
profileringsactiviteiten zoals het geven van een
training of workshop.
Ook moeten intervisiegroepen geaccrediteerd
zijn door het register.
Supervisie kun je alleen opvoeren indien
gevolgd bij een supervisor die door het Register
Vaktherapie is geaccrediteerd.
Het aanvragen van accreditatie voor bij- en
nascholing kan tot maximaal 1 kalenderjaar
terug!
Je kunt alleen activiteiten opvoeren die gevolgd
zijn gedurende je (her)registratieperiode.

3. Accreditatie activiteiten
werkveldgroepen/netwerkgroepen
Het Register Vaktherapie ontvangt vragen over
accreditatie van activiteiten voor en door
werkveldnetwerken, werkveldgroepen,
regiogroepen, etc. (hierna genoemd ‘groepen’),
waarvan het niet altijd duidelijk is in welke
categorie de activiteiten vallen.

De eerstvolgende steekproef vindt plaats begin
2015, en is een samenvoeging van de
steekproef 2014 en 2015 (i.v.m. met alle
wijzigingen in het Register is dit jaar niet
gecontroleerd). Dit betekent dat de steekproef
de dubbele omvang zal hebben. Zorg er dus
voor dat je je elektronisch dossier mét de
bijbehorende bewijsstukken op orde hebt.
5. Aanvragen van sabatical of uitstel

Belangrijkste voorwaarde is dat het gaat om
‘groepen’ die door de FVB en/of de aangesloten
beroepsverenigingen zijn ingesteld of erkend.
‘Groepen’ kunnen verschillende activiteiten
organiseren. Kort samengevat kunnen zich de
volgende situaties voordoen. Wordt er door een
‘groep’ een programma aanboden in het kader
van bij- en nascholing, dan kan hiervoor
accreditatie worden aangevraagd, zolang het
aan de accreditatievoorwaarden bij- en
nascholing voldoet.
(http://www.registervaktherapie.nl/accreditatievoorwaarden/n
ascholing/)

Degenen die binnen het programma van een
‘groep’ lezingen en/of workshops verzorgen,
kunnen hun activiteiten laten accrediteren in het
kader van beroepsprofilering.
(http://www.registervaktherapie.nl/registratieverplichtingen/ei
senprofilering/)

De personen die het bestuur of coördinatie van
de ‘groep’ verzorgen en/of het programma
organiseren kunnen hun activiteiten laten
accrediteren als bestuursactiviteiten, indien zij in
het bezit zijn van een verklaring van het
bestuur/directeur van de betrokken
beroepsvereniging.
(http://www.registervaktherapie.nl/registratieverplichtingen/ei
senbestuurlijkeactiviteiten/)

Het aanvragen van een sabatical (bijv. voor
verblijf in het buitenland) of het aanvragen van
uitstel (bijv. in geval van ontslag of ziekte), dient
te gebeuren vóór het verstrijken van de
registratietermijn.
Voor een sabatical geldt:
Aanvragen kan 1 keer voor maximaal 2 jaar. Dit
kan alleen in hele maanden met een minimum
van 6 maanden en een maximum van 24
maanden. Tijdens een sabatical kunnen geen
punten worden opgebouwd.
Voor uitstel geldt:
Aanvragen kan voor de periode van een half
jaar. Er kan – tot een maximale periode van 2
jaar – ieder half jaar verlenging aangevraagd
worden. Reeds opgebouwde punten blijven
behouden. Het verschil met de sabatical is
verder dat bijvoorbeeld werkervaring opgedaan
tijdens deze periode wel kan worden opgevoerd.
In beide gevallen blijft de eis van lidmaatschap
van de beroepsvereniging én het betalen van de
jaarlijkse registratiebijdrage bestaan.
De voorwaarden m.b.t. sabatical en uitstel zijn
beschreven in het Registratiereglement.
(http://registervaktherapie.nl/userfiles/files/registratieregleme
nt.pdf)

Als het een kleine ‘groep’ betreft en de
activiteiten vallen binnen de regels voor
intervisie, dan kan de ‘groep’ zich aanmelden en
laten accrediteren als intervisiegroep.
(http://www.registervaktherapie.nl/registratieverplichtingen/ei
senintervisie/)

Alle overige ‘gewone’ bijeenkomsten c.q.
activiteiten van de ‘groepen’ leveren verder geen
punten op.
4. Steekproef 2014/2015
Jaarlijks wordt door Zonder Zorg (beheer
Register Vaktherapie) een steekproefcontrole
uitgevoerd onder geregistreerden. Het doel
hiervan is het controleren of de juiste en geldige
bewijsstukken - die in het elektronisch dossier
zijn opgevoerd voor (her)registratie – in het bezit
zijn van de geregistreerde.

6. Gezocht! Leden voor de
Registratiecommissie van het register
De Registratiecommissie is op zoek naar nieuw
bloed! Deze commssie zet de lijnen uit voor het
register, in samenspraak met de FVB, en stuurt
de accreditatie- en beoordelingscommissie aan
(zie schema in bijlage). Ieder lid heeft een
bepaalde taak of aandachtsgebied (bijv. een van
de commissies, financien). Vergaderfrequentie
is 4x per jaar op een centrale locatie vlakbij een
station. Buiten de vergaderingen om is er mailen/of telefonisch contact over lopende zaken.
De Registratiecommissie wordt ondersteund
door een ambtelijk secretaris die samen met de
voorzitter van de commissie de vergaderingen
voorbereidt en de actiepunten uitvoert/bewaakt.
Omdat de Registratiecommissie gaat over de

uitvoering van de registratie is het wenselijk dat
de kandidaten minimaal kandidaat geregistreerd
zijn.
Reiskosten worden vergoed. Daarnaast is er
een vrijwilligersvergoeding per vergadering waar
je bij aanwezig bent. En dit is natuurlijk de
manier om invloed uit te kunnen oefenen binnen
het register en tegelijkertijd bestuurlijke punten
te behalen voor (her)registratie.

De meest actuele informatie en overzichten m.b.t.
(her)registratieverplichtingen, puntentoekenning,
accreditatie etc. vind je op:

www.registervaktherapie.nl

Wil je je aanmelden als commissielid, of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met:
Caro de Bruijn, voorzitter Registratiecommissie
c.de.bruijn@propersona.nl
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