Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën
op antroposofische grondslag

Veel gestelde vragen (FAQ) m.b.t. registratie in het
kwaliteitsregister van de NVKT
1. Hoe lang duurt de registratieaanvraag? De registratiecommissie NVKT/NVV-AG controleert je
gegevens. Dit kan enkele weken duren. Uiteraard streven we ernaar om zo snel als mogelijk
duidelijkheid te verschaffen. J blijft dan als geregistreerd in de lijst staan. Als je registratie wordt
verlengd krijg je via PE een melding en wordt er een nieuw certificaat voor je klaar gezet in je dossier
op PE-online. Mochten er nog vragen zijn door de registratiecommissie dan zullen deze in PE gesteld
worden. Je ontvangt een notificatie dat er een bericht voor je staat in PE-online.
Mocht je registratie uiteindelijk niet worden verlengd, dan krijg je van de registratiecommissie een
bericht met de reden waarom je registratie niet is verlengd. Op dat moment wordt ook je registratie
beëindigd. Je blijft nog wel volledig lid van de NVV-AG. Echter je naam staat niet meer op de lijst voor
de zorgverzekeraars, waardoor je cliënten geen vergoeding meer krijgen.
2. Intervisie opgave. Een intervisie groep is een groep met minimaal 2 andere NVAZ leden, dus je
mag ook intervisie hebben met antroposofische huisartsen, fysiotherapeuten enz. Als ze maar onder
de paraplu van de NVAZ (Nederlandse Vereniging voor Antroposofisch Zorg) vallen. De groep moet
aangemeld zijn bij de intervisiecommissie van de NVKT.
Vul het intervisieopgaveformulier in, print het uit en laat de contactpersoon dit formulier paraferen.
Scan of fotografeer het formulier om het verder te kunnen uploaden bij je gegevens in PE-online.
Als je contactpersoon van de intervisiegroep bent, bekijk je de opgave van de intervisie uren en zet je
een paraaf op het opgaveblad met de persoonlijke gegevens. Voor de contactpersoon van de groep is
het aan te raden goed bij te houden wie wanneer is geweest en voor hoeveel uren.
3. Hoe bereken ik de werkeenheden?
• Werkeenheden zijn geen uren, maar is een eenheid voor bijvoorbeeld: Eén sessie met een
cliënt. Hier zit dan de voorbereiding, afronding en overige werkzaamheden bij in. Een sessie
kan een uur duren, maar ook een half uur of anderhalf uur.
• Eén bijeenkomst van een door jou georganiseerde workshop of cursus (ik vermeld verder
alleen cursus). Deze cursus dient ingebed te zijn in een behandelplan (doelgroep, doelstelling,
verloop en evaluatie)
• Is de doelstelling gericht op de volledige groep dan telt de bijeenkomst 1 werkeenheid (indien
korter dan 2 uur) of 2 werkeenheden (indien de bijeenkomst langer duurt dan 2 uur (dagdeel)).
• Is de doelstelling op iedere cursist afgepast (en maak je dus voor iedereen apart een
behandelplan) dan mag je voor iedere cursist gewoon 1 werkeenheid tellen, zoals één sessie
met een cliënt.
• Voor het schrijven van een artikel in Reliëf worden 3 werkeenheden per registratieperiode
toegekend.
4. Als ik niet individueel met patiënten werk ben ik dan nog kunstzinnig therapeut? Ja. Zolang
het werk is waar voor je bent opgeleid en je met kunstzinnige middelen werkt.

5. Ik kom niet aan mijn werkeenheden! Wat kan ik doen? Werkeenheden zijn niet perse betaalde
uren. Je kunt vrijwilligers werk doen, cursussen en workshops behoren ook tot de mogelijkheden.
Deze cursussen dienen wel ingebed te zijn in een behandelplan (doelgroep, doelstelling, verloop
en evaluatie
6. Bijscholing opgave. De accreditatiecommissie besluit per bijscholing hoeveel uren/punten
worden geaccrediteerd. De lijst met geaccrediteerde bijscholing is te vinden op:
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/opleiding-en-nascholing/bij-en-nascholing
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Let op dat je een certificaat mee krijgt naar huis!! Dit is erg belangrijk voor je opgave. Zonder
certificaat geen bijscholingspunten. Minimaal 60% van de bijscholing dient
Antroposofisch/Medisch (AM) te zijn (meer mag dus ook) en maximaal 40% van de bijscholing
mag facultatief/vrij zijn.
7. Ik voldoe niet aan de voorwaarden. Wat kan ik doen? Je kunt je beroepen op de
hardheidsclausule. Je maakt hiervoor gebruik van de mogelijkheid binnen PE-online om
dispensatie aan te vragen. Meldt hierbij duidelijk dat je registreert onder de NVKT registratieeisen. Je aanvraag wordt dan doorgeleid naar de Registratiecommissie MVKT/NVV-AG.
Je beschrijft kort en helder waarom je niet aan de voorwaarden voldoet, waarom je van mening
bent wel geregistreerd te kunnen blijven en wat je onderneemt om wel aan de voorwaarden te
gaan voldoen. Er zijn ook enkele omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden, zoals
ziekte, zwangerschap en ouder zijn. Geef duidelijk aan als dit in jouw situatie aan de orde is.
8. Hoe lang moet ik de bewijzen bewaren? Je agenda en/of administratie is een bewijs voor je
werkeenheden. Deze moet je minimaal een registratieperiode bewaren. Houd wel rekening met de
belastingdienst, die heeft een langere bewaarplicht.
9. Mag ik werk in een werkgroep of bestuur als werkeenheid of bijscholing tellen?
Werkgroepen kunnen vanaf 2015 gebruik maken van een vrijwilligersvergoeding. Voor
bestuursleden geldt naast een vrijwilligersvergoeding beperkte werkeenheden of bijscholing.

