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(Her)registratie onder overgangsregeling NVKToag voor 1 juli 2022
Geachte collega,
Sinds 1 juli 2021 gaat de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op
antroposofische grondslag (NVKToag) verder onder een nieuwe naam: Nederlandse
Vereniging Vaktherapie -Antroposofisch Geïnspireerd (NVV-AG). De NVV-AG is aangesloten
als kennisnetwerk bij de FVB. De geregistreerde leden van de NVV-AG (waarvan u er een
bent) die hebben aangegeven over te willen stappen naar het Register Vaktherapie staan nu
ook ingeschreven in het Register Vaktherapie met de aantekening Antroposofisch
Geïnspireerd (AG).
U moet voor 1 juli 2022 (her)registreren. Logt u in uw nieuwe dossier om de exacte datum te
bekijken.
Omdat u een (her)registratie heeft die ligt vóór 1 juli 2022, gebeurt de (her)registratie nog
onder de registratie-voorwaarden van de NVKToag en door de Registratiecommissie van de
NVKToag/NVV-AG. Wat wel al veranderd is, dat u, uw dossier niet meer invoert op de
website van de NVKToag, maar in de nieuwe omgeving van het Register Vaktherapie in het
voor u nieuw aangemaakte dossier in PE-online.
U kunt die bereiken door via de website van het Register Vaktherapie in te loggen met de
gegevens die u ontvangen heeft van de FVB ten behoeve van uw lidmaatschap NVBT,
NVvMT of NVDT.
Hieronder leggen wij u stapsgewijs uit hoe u uw dossier indient:
Stap 1: Ga naar de website van het Register Vaktherapie.
Stap 2: Log rechtsboven in
Stap 3: Als u bent ingelogd krijgt de vraag om een account te kiezen. U kiest dan voor
Register Vaktherapie.
Stap 4: Voer alle activiteiten in bij de genoemde categorieën en voeg bij het invoeren alle
gevraagde bewijslast toe.
Bij en nascholing vult u allemaal in bij “Zelf toe te voegen bij- en nascholing”. Voor een
instructie klik hier. Overige instructies vind u of binnen de PE omgeving zelf of bij veel
gestelde vragen op de website van het Register Vaktherapie
Let op dat ALLE bij- en nascholing die u wilt opvoeren geaccrediteerd is door de
accreditatiecommissie van de NVKToag en dat u voor de titel van de scholing het
accreditatienummer invult. Bijv. 2019-1114 “Titel scholing”.
Het overzicht van de geaccrediteerde bij- en nascholing vindt u op de NVKToag website.
Voor het invoeren van de bewijslast voor intervisie gebruikt u het invulformulier intervisie.
Voor het invoeren van werkervaring gebruikt u het invulformulier gewerkte uren. De
formulieren en de registratie-eisen waaraan u dient te voldoen vindt u op de pagina veel
gestelde vragen van het Register Vaktherapie.
Omdat u (her)registreert onder de voorwaarden van de NVKToag hoeft u zich verder NIETS
aan te trekken van de meldingen die het PE- systeem geeft over het aantal punten, het wel of
niet voldoen aan de voorwaarden, etc. Het gaat er in uw geval enkel om dat de
registratiecommissie NVKToag/NVV-AG digitaal de beschikking krijgt over uw volledige
registratiedossier, zodat ze dit kunnen controleren.
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Stap 4: Dien uw dossier in voor beoordeling door te klikken op “dossier indienen” en uw
dossier te versturen. Klik hier voor een uitgebreide uitleg.
Als u (her)registratie wordt goedgekeurd is uw volgende registratieperiode 5 jaar en gelden
dan de registratie-eisen van het Register Vaktherapie.

Met vriendelijke groet,
Namens het Register Vaktherapie
Manon van Leeuwen
secretariaat Register Vaktherapie

