Regeling lidmaatschap, registratie, kwaliteit
1. De bepalingen in deze regeling overstijgen nooit die in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
Ingeval van strijdigheid prevaleert het bepaalde in die documenten.
Begripsbepalingen
Vereniging
Statuten

Nederlandse Beroepsvereniging Oplossingsgerichte
therapeuten
Statuten van de vereniging

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van de vereniging

Bestuur

Bestuur van de vereniging

Dagelijks Bestuur

Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van
de Vereniging

Secretariaat

Secretaris van de vereniging of namens deze een uitvoerend
bureau

Lid

Lid van de vereniging

Algemene Ledenvergadering

De leden van de vereniging in vergadering bijeen

Licentie

Verklaring dat de therapeut voldoet aan de voorwaarden.

Kalenderjaar

1 januari t/m 31 december

Cliëntgebonden uren
(aangaande praktijkvoering)

De uren waarop de praktijk opengesteld is en de therapeut
beschikbaar is voor directe zorgverlening aan cliënten

Praktijkuren

Alle uren die de therapeut besteedt aan zijn praktijk, w.o. de
cliëntgebonden uren, de administratie, intervisie en
bijscholing

Cliëntgebonden uren
(aangaande e.d.)

de administratie, intervisie en bijscholing,
voorbereidingstijd van sessies

Voorwaarden lidmaatschap
Vooropleiding
-

Master in klinische psychologie, orthopedagogie of arts: vrijgesteld van verdere
vooropleiding
HBO bachelor, medische, psychologische richting: dienen individueel te bepalen
bijkomende vakken te volgen
Hetzelfde geldt voor filosofen, pastores en anderen. Indien het niet haalbaar blijkt
om voldoende bijkomende vakken te volgen, kunnen deze kandidaten de
oplossingsgerichte opleiding volgen; zij krijgen dan het diploma van master in
oplossingsgerichte coaching, kunnen lid worden van de NBOT als coaches en
komen niet in aanmerking voor terugbetaling door zorgverzekeraars.

Opleiding
Master oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie van vier jaar (erkend door
IASTI).
Voor het ogenblik wordt deze opleiding alleen verstrekt door het Korzybski Instituut.
Opleidingen in de oplossingsgerichte therapie aan andere instituten kunnen erkend
worden door dit instituut.
-

Na 1 jaar opleiding (master-course aan RINO Noord-Holland + 3 dagen):
getuigschrift van Oplossingsgericht Practitioner (IASTI) en toelating als aspirantlid van de NBOT
- Na 2 jaar opleiding: getuigschrift van Advanced Practitioner (IASTI)
- Na 4 jaar opleiding: getuigschrift van Master (IASTI) in de Oplossingsgerichte
Cognitieve en Systemische Therapie en toelating als als gewoon lid van de NBOT.
Vóór 2017 dienen de gewone leden (behalve de vrijgestelden) indien men vergoedt wil
blijven, kunnen aantonen dat men over voldoende medische basiskennis beschikt.
Dit volgens de richtlijnen van VGZ. Welke vakken hiervoor moeten bij gevolgd worden
hangt af van de vooropleiding.
Grandparenting clausule
Binnen een overgangsprocedure kunnen therapeuten die tenminste 6 jaar
praktijkervaring hebben als oplossinggerichte therapeut gewoon lid worden van de NBOT.
Hiervoor wordt men uitgenodigd door het bestuur na voordracht door twee gewone
leden.
De kandidaat dient op zijn/haar erewoord te verklaren sinds 6 jaar actief te zijn als
oplossingsgerichte therapeut en de nodige vooropleiding te hebben.
Men dient hiertoe een schriftelijke en getekende verklaring, onder overlegging van
bewijsstukken, ter goedkeuring naar het bestuur te zenden.
Deze overgangsprocedure loopt af op 31.12.2012.
Anderzijds kunnen therapeuten, die reeds een diploma en ervaring hebben als therapeut
volgens een ander dan het oplossingsgerichte model, via een korter traject dan de
gewone vier jaar de graad van Master in de Oplossingsgerichte Cognitieve en
Systemische Therapie behalen en dus gewoon lid worden van de NBOT.
Aandachtsgebied
Het Bestuur hecht belang aan de regelgeving, ondersteuning en handhaving van de
kwaliteit van de beroepsopleidingen en de praktijkvoering door de
leden en onderscheidt daarbij de volgende deelgebieden
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Registratie, waaronder de jaarlijkse herregistratie
Beroepsopleidingen
Praktijkvoering
Intervisie
Praktijkbegeleiding en supervisie
Bijscholing
Visitatie

Registratie en herregistratie
1.1

Licentie

De licentie is een schriftelijke verklaring namens de NBOT dat de therapeut voldoet
aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van de NBOT. Deze licentie wordt
ondertekend door de voorzitter van het bestuur.

Therapeut- leden die beschikken over een geldige licentie hebben de volgende
rechten:
a. opname in het openbaar register van de vereniging
b. opname in het openbaar register van de zorgverzekeraars, het Vektis-systeem
c. toegang tot registratie bij een koepelorganisatie zoals SRBAG en/of RING
1.2 Licentiejaar en geldigheidsduur licenties
1.2.1 Licentiejaar
Het licentiejaar is het kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)
1.2.2 Geldigheidsduur
Een licentie wordt verstrekt voor één licentiejaar of het resterende
gedeelte daarvan.
1.2.3 Gebroken licentiejaar
Leden die in de loop van het licentiejaar lid worden, ontvangen een licentie vanaf de
datum van toekenning tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.
1.2.4 Vervallen licentie
De verstrekte licentie vervalt bij
a. Beëindiging van het lidmaatschap.
b. Intrekking wegens niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in deze regeling
c. Intrekking wegens niet voldoen aan de verplichtingen genoemd in deze regeling.
Deze licenties zijn voorbehouden aan therapeutleden en krijgen vorm in een namens de
vereniging getekende verklaring.
Persoonsgebonden
Alle licenties zijn persoonsgebonden en worden verstrekt op basis van persoonlijke
opleiding en kwaliteiten. Het is derhalve niet mogelijk om een licentie aan te vragen
voor een gezamenlijke praktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband.
1.3.1 Registertherapeut
Registertherapeut is een titel en licentie voor therapeutleden die
a. een zelfstandige praktijk voeren
b. tenminste 9,5 uur per week beschikbaar zijn voor therapeutische hulpverlening
(zgn. cliëntgebonden uren), waarvan in elk geval op twee vaste dagdelen à vier
uur overdag op vaste werkdagen door de week
c. tenminste 16 uur per week besteden aan praktijkvoering, bestaande uit
1. de onder b bedoelde cliëntgebonden uren
2. sessievoorbereidingstijd
3. intervisie
4. mentoraat/praktijkbegeleiding
5. bijscholing
6. praktijkadministratie
d. lid zijn van een intervisiegroep en tenminste 10 uur per jaar deelnemen aan
intervisie en/of functioneren als mentor/praktijkbegeleider voor één of meer
kandidaten-registertherapeut.
e. tenminste 9 uur per jaar besteden aan bijscholing
f. meewerken aan praktijkvisitaties door de NBOT of instanties waarmee de
NBOT daartoe bindende afspraken heeft gemaakt
g. in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

1.4 Verlenging licentie
De toegekende licentie wordt elk jaar verlengd op voorwaarde dat voldaan is aan de
verplichtingen die voor de licentiesoort zijn vastgesteld.
Tot de verplichtingen waaraan de licentiehouder moet voldoen, behoren jaarlijkse eisen
van intervisie en bijscholing.
Overige regelingen
Deze regeling zal geleidelijk worden uitgebreid met regelgeving over en beschrijvingen
van andere deelterreinen.

