Reglement Dispensatie en Herintreding
1. Inleiding
In 2019 heeft het Register Vaktherapie een tweetal regelingen vastgesteld namelijk de
dispensatieregeling en de regeling Herintreding.
De dispensatieregeling is voor vaktherapeuten die de afgelopen registratieperiode geen of onvoldoende
werkervaring hebben opgedaan en al dan niet voldoende registratiepunten hebben behaald.
Met herintrederregeling is voor vaktherapeuten die eerder geregistreerd (minimaal 2e registratiefase)
waren in het Register Vaktherapie maar om wat voor reden dan ook niet meer staan ingeschreven. Hetzij
omdat ze zich zelf hebben uitgeschreven hetzij omdat ze niet voldeden en zich niet weer opnieuw hebben
ingeschreven.
Beide regelingen treden in werking per juli 2019.
Dispensatie
De dispensatieregeling is voor vaktherapeuten die de afgelopen registratieperiode geen of onvoldoende
werkervaring hebben opgedaan of niet voldoende registratiepunten hebben behaald. Met de
dispensatieregeling kan de vaktherapeut een tijdelijke periodieke registratie krijgen (uitstel) krijgen
van één tot maximaal twee jaar.
De regeling onderscheid 2 groepen:
• Groep 1: De vaktherapeuten die hetzij niet aan de eis van werkervaring voldoen hetzij niet het
aantal vereiste van 200 registratiepunten behaald heeft.
• Groep 2: De vaktherapeuten die en niet aan de eis van werkervaring voldoen en niet het aantal
vereiste van 200 registratiepunten behaald heeft.
De vaktherapeut vraagt, door een beroep te doen op deze regelingen, een tijdelijke periodieke registratie
(uitstel) aan. De vaktherapeut krijgt hiermee één tot twee jaar respijt om te voldoen aan de geldende
registratie-eisen (werkervaring / deskundigheidsbevorderende activiteiten).. De duur van het uitstel is
afhankelijk van de regeling. Van de vaktherapeut wordt verwacht dat hij in staat is om de resterende
punten voor deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de gestelde periode te behalen (zie
geldende registratie-eisen). Wat betreft het aantal uur cliënt/patiënt gebonden werkervaring ligt dat
anders. Er kan niet worden verwacht dat het aantal uren werkervaring van de periode van vijf jaar wordt
ingehaald in eén tot twee jaar. Daarom wordt in de regeling een gedeeltelijke ontheffing verleent voor
het aantal uur werkervaring.
1.1 Procedure
Een vaktherapeut die gebruik wil maken van de regeling geeft in het digitaal portfolio aan dat hij gebruik
wil maken van de dispensatieregeling en uitstel wil aanvragen. Verplicht is de bijbehorende informatie
in een formulier in te vullen en toe te voegen als bijlage. De formulieren zijn opgenomen in het digitaal
dossier en te vinden op de website.
De vaktherapeut werkt zijn digitaal dossier bij en zorgt ervoor dat al het bewijsmateriaal als bijlage
geüpload is. Na het bijwerken van het digitaal dossier vraagt hij herregistratie aan.
Het aanvraagformulier ‘dispensatieregeling’ bevat de volgende elementen:
• Een omschrijving van de redenen waarom niet voldaan is aan de registratie-eisen.
• Een plan van aanpak. De periode waarbinnen de activiteiten moeten worden uitgevoerd is één
jaar bij vaktherapeuten in groep 1. Vaktherapeuten uit groep 2 zijn in de gelegenheid om de
activiteiten binnen maximaal twee jaar uit te voeren. Het plan van aanpak beschrijft:
1. hoe het tekort aan uren werkervaring gecompenseerd gaat worden (minimaal 320 uur bij 1
jaar en minimaal 640 uur patiënt/cliëntgebonden uren bij twee jaar) en/of
2. hoe de ontbrekende punten gehaald gaan worden.
Heeft de vaktherapeut het betreffende formulier ingevuld en ge-upload, dan verzendt hij zijn aanvraag
via het digitaal dossier.
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Binnen gemiddeld 10-15 werkdagen na ontvangst van het dossier via PE-online wordt de aanvraag
beoordeeld op volledigheid. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling
genomen. Indien de aanvraag onvolledig is wordt het dossier teruggestuurd via PE-online.
Er wordt een bevestiging van ontvangst met een factuur voor de kosten verstuurd, nadat vastgesteld is
dat de aanvraag volledig is ingevuld. Na ontvangst van de betaling wordt de aanvraag door een
beoordelingscommissie aan de hand van de beoordelingscriteria beoordeeld.
1.2 Beoordeling
De aanvraag wordt beoordeeld door twee beoordelaars van de Beoordelingscommissie en een
beoordelaar van het bureau van Register Vaktherapie. De beoordeling wordt georganiseerd door het
bureau van het Register De beoordelaars mogen niet werkzaam zijn in de directe werkkring van de
aanvrager.
Binnen gemiddeld vier weken wordt de aanvraag aan de hand van een beoordelingsformulier
beoordeeld. Bij goedkeuring wordt een tijdelijke periodieke registratie verleend voor de periode van
één tot maximaal twee jaar.
Zes weken voor het einde van de tijdelijke periodieke registratie moet de vaktherapeut bewijzen dat het
plan van aanpak is uitgevoerd om verlenging te krijgen van de periodieke registratie. De controle van
de uitvoering van het plan van aanpak wordt uitgevoerd door de beoordelaar van het bureau van het
Register Vaktherapie, eventueel in overleg met de beoordelaars van de Beoordelingscommissie. Als
geconstateerd is dat het plan van aanpak is uitgevoerd wordt een definitieve periodieke registratie
gegeven. Deze definitieve periodieke registratie is geldig voor 5 jaar.
1.3 Beoordelingscriteria
• Wat zijn de bijzondere omstandigheden waarom de aanvraag wordt ingediend? Onder bijzondere
omstandigheden wordt onder meer verstaan: ziekte, zwangerschap en/of zorg voor kinderen jonger
dan 5 jaar, verlenen mantelzorg, opzetten eigen bedrijf, sabbatical, promotie etc. of andere
zwaarwichtige arbeidsomstandigheden.
• Valt de aanvrager binnen de dispensatieregeling?
• Is de beschrijving van het portfolio volledig, duidelijk en voorzien van bewijsmateriaal?
• Hoeveel uren werkervaring denkt de aanvrager te behalen in de komende periode? Er kan niet
worden verwacht dat het aantal uren werkervaring van de periode van vijf jaar wordt ingehaald in 1
jaar of 1,5 jaar behaald wordt. Een reële berekening is dat er in de periode van 1 jaar minimaal 400
uur (800 uur bij twee jaar) werkervaring wordt behaald. En/of
• Hoeveel punten, denkt de aanvrager te behalen in de komende periode?
• Zijn de activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak haalbaar en achteraf meetbaar? Heeft
de aanvrager bijvoorbeeld concreet aangegeven: Welke cursussen etc. hij/zij gaat volgen, wanneer
dit is, door wie deze worden verzorgd (aanbieder) en hoeveel punten het oplevert?
• In welke periode worden de activiteiten uitgevoerd? (binnen 1 tot twee jaar afhankelijk van of de
vaktherapeut in groep 1 of groep 2 valt.
1.4 Kosten
Voor de aanvraag van de tijdelijke periodieke registratie, het beoordelen van de aanvraag en het
omzetten van de tijdelijke periodieke registratie in de definitieve periodieke registratie wordt een
speciaal tarief in rekening gebracht. Zie registratiekosten op de website. De aanvraag wordt in
behandeling genomen nadat de factuur door de vaktherapeut is betaald. Indien de aanvraag niet wordt
goedgekeurd vindt er geen restitutie plaats.
1.5 Bezwaar
De vaktherapeut kan binnen vier weken een met redenen omkleed bezwaar maken tegen een genomen
beslissing conform de vastgestelde bezwaar en beroepsprocedure van het Register Vaktherapie.
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2. Herintredersregeling
De herintrederregeling is voor vaktherapeuten die eerder geregistreerd waren in fase 2 of later in het
Register Vaktherapie maar om wat voor reden dan ook niet meer staan ingeschreven. Hetzij omdat ze
zich zelf hebben uitgeschreven hetzij omdat ze niet voldeden en zich niet weer opnieuw hebben
ingeschreven. De vaktherapeut die gebruik wil maken van de herintredersregeling moet sinds
zijn/haar uitschrijving uit het Register Vaktherapie en het moment van herregistratie volledig lid
geweest zijn van een van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen.
2.1 Procedure
De vaktherapeut neemt contact op met het Register Vaktherapie via info@registervaktherapie.nl met
het verzoek om gebruik te mogen maken van de herintredersregeling. Er wordt dan een tijdelijk digitaal
dossier voor het aangemaakt binnen PE-online. In dit digitale dossier vult de aanvrager de volgende
informatie in:
• Werkervaring sinds uitschrijving uit het Register Vaktherapie
• Activiteiten deskundigheidsbevordering die voldoen aan de eisen van het Register Vaktherapie
uitgevoerd of gevolgd sinds uitschrijving uit het Register Vaktherapie.
• Activiteiten op het gebied van supervisie of intervisie sinds uitschrijving uit het Register
Vaktherapie
Als de aanvrager alle informatie en de bijbehorende bewijslast heeft ingevuld dient hij via het digitaal
dossier een aanvraag tot herregistratie in. Er wordt een bevestiging van ontvangst met een factuur voor
de kosten verstuurd nadat vastgesteld is dat de aanvraag volledig is ingevuld. Na ontvangst van de
betaling wordt de aanvraag door een beoordelingscommissie aan de hand van de beoordelingscriteria
beoordeeld.
2.2 Beoordeling
De aanvraag wordt beoordeeld door twee beoordelaars van de Beoordelingscommissie en een
beoordelaar van het bureau het Register Vaktherapie De beoordelaars mogen niet werkzaam zijn in de
directe werkkring van de aanvrager. Binnen gemiddeld vier weken wordt de aanvraag beoordeeld. Bij
goedkeuring wordt een periodieke registratie verleend voor de periode van 5 jaar.
2.3 Beoordelingscriteria
• Beschikt de aanvrager over relevante werkervaring? Er wordt gekeken naar alle relevante
werkervaring opgedaan sinds het beëindigen van de registratie in het Register Vaktherapie. Is de
kennis en ervaring nog van toepassing; zijn in de huidige praktijk is de kennis en ervaring relevant.
• Voldoen de deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals opgevoerd in het digitaal dossier aan de
eisen van het Register Vaktherapie en zijn er voldoende activiteiten uitgevoerd of gevolgd.
• Voldoet de ingevoerde supervisie en/of intervisie aan de eisen van het Register Vaktherapie en is
sprake van voldoende intervisie en/of supervisie?
De Beoordelingscommissie kan op basis van de beoordeling van de aangeleverde informatie besluiten
om aanvullende eisen te stellen aan onderdelen die zij niet voldoende vertegenwoordigd vindt in het
digitale dossier. Bijv. uren scholing, intervisie of supervisie voordat tot herregistratie wordt overgegaan.
2.4 Kosten
Voor de aanvraag van de herintreding, het beoordelen van de aanvraag en het omzetten van de tijdelijke
digitale dossier naar een definitieve digitaal dossier wordt een speciaal tarief in rekening gebracht. Zie
registratiekosten op de website. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de factuur door de
vaktherapeut is betaald. Indien de aanvraag niet wordt goedgekeurd vindt er geen restitutie plaats.
2.5 Bezwaar
De vaktherapeut kan binnen vier weken een met redenen omkleed bezwaar maken tegen een genomen
beslissing conform de vastgestelde bezwaar en beroepsprocedure van het Register Vaktherapie.
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