SCHOLINGSREGLEMENT

© NVPA 1 januari 2016

Inleiding
Er bestaat al een tijdlang behoefte aan duidelijkheid inzake de normen voor (vak)scholingen.
Dit reglement is bedoeld om antwoord te geven op een aantal vragen die met regelmaat
gesteld worden door de leden.
Zoals u zult lezen is steeds rekening gehouden met de hiaten die er zijn en de wens tot
verheldering c.q. verduidelijking van de reeds aanwezige normen.
Een effectieve formulering van een probleem geeft niet direct ook het antwoord op het
gestelde probleem. Enerzijds moet worden opgepast dat niet het verkeerde probleem wordt
herkend, anderzijds is het een kans voor het vormen van een strategische innovatie.
Immers in deze tijd geldt het principe van de drie L’s ( LLL). Life Long Learning is ook voor
onze leden van essentieel belang. Het beroep van hulpverlener/therapeut is immers geen
statisch maar een dynamisch beroep.
Tijd en moeite moeten worden geïnvesteerd in creatief en kritisch nadenken over dit LLL
principe en de belanghebbenden: de NVPA organisatie zelf, de zorgverzekeraar, de overheid
of een combinatie daarvan. Dit zal ten goede komen aan de cliënten van de leden.
Dit reglement geeft naar ons idee de nodige helderheid in wat er verwacht mag worden van de
hulpverlener /therapeut om zijn beroepskennis up-to-date te houden en of te verbreden
alsmede de noodzaak dit ook daadwerkelijk te doen.
Dit reglement is bedoeld als een dynamisch reglement en wordt in samenspraak met de leden
aangepast als dat nodig is.

Het bestuur

Pagina 2 van 14

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1:

Reglement voor bij- en nascholing

4

Hoofdstuk 2:

Scholingseis

5

Hoofdstuk 3:

Reglement voor de bij- en nascholingstoetsing

8

Hoofdstuk 4:

Sanctionering bij het niet nakomen van scholingseis

9

Supplement 1:

Studie-uren berekening

10

Supplement 2:

Vereisten rondom supervisie, intervisie en vakgroepbijeenkomsten

12

Pagina 3 van 14

Hoofdstuk 1: Reglement voor bij- en nascholing
Artikel 1:

Definities

1.
Bijscholing
Onder bijscholing wordt door het NVPA verstaan: Het volgen van scholing voor leden om hun
vakbekwaamheid te vergroten. Aanvullende, verbredende of voortgezette opleidingen op het
gebied waarin men reeds een zekere deskundigheid heeft verworven.
2.
Nascholing
Onder nascholing wordt verstaan. Het volgen van een beroepsopleiding welke ten doel heeft
het vroeger geleerde op te halen en aan te vullen.
Scholingsactiviteiten in het kader van deskundigheidsbevordering binnen het vakgebied.
3.
NVPA definities m.b.t. de studienorm
Uitgebreidere informatie over de studienorm is opgenomen in supplement 2.
4.
Studie-uren
Alle klokuren die door een NVPA lid aan de studie m.b.t. de scholing zijn besteed. Deze uren
kunnen bestaan uit (effectieve) contacturen, huiswerkuren, literatuurstudie-uren, uren t.b.v.
het schrijven van een eindscriptie, stages, afleggen van toetsen en examens.
Er geldt een omrekening van werkelijke uren naar studie-uren.
5.
Effectieve contacturen
Alle uren waarin in aanwezigheid van een docent, trainer of supervisor gewerkt is aan de
studie (theorie en/of praktijk). Eén effectief contactuur is gelijk aan 1 studie-uur.
6.
Dagdeel naar studie-uren
Eén (cursus)dagdeel van vier (4) klokuren is gelijkgesteld aan drie (3) effectieve contacturen
en is dus ook drie studie-uren.
7.
Literatuurstudie-uren
Uren aan literatuurstudie ten behoeve van de cursus/ training/opleiding.
Deze literatuurstudie-uren worden als volgt bepaald.
8 pagina’s van de voor de scholing relevante literatuur zijn gelijk gesteld aan 1
literatuurstudie-uur. (normering ministerie van OC&W)
8.
Verhouding literatuurstudie-uren en studie-uren per soort studie
Afhankelijk van de soort studie WO, HBO, nascholing, etc. worden de studie-uren anders
berekend. Zie supplement 2 voor nadere details.
9.
Vaststelling van de scholingsnormen
Voor zowel de bij- en nascholing wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De uitvoering en toetsing van de naleving van de bij- en nascholingscriteria berust bij de
beroepsvereniging.
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Hoofdstuk 2

Scholingseis

Artikel 2.1 Verplichting tot continu scholen (Nascholingsverplichting).
De aangesloten leden hebben de verplichting om zich permanent bij en/of na te scholen en zijn
zelf verantwoordelijk voor de keuze van de bij- en nascholing(en) die ze willen volgen.
Uitgangspunt is dat de keuze bepaald wordt door de relevantie voor het eigen beroep.
Elke twee jaar wordt er een toetsing uitgevoerd in het kader van de bij- en
nascholingsverplichting, de zogenaamde bij- en nascholingstoetsing.
Artikel 2.2 Scholingsnorm
De scholingsnorm is per 01-01-2009 vastgesteld op 12 studie-uren per kalenderjaar.
Dit komt overeen met 4 dagdelen per kalenderjaar.
Deze studie-uren kunnen zijn opgebouwd uit de in artikelen 2.13.0 t/m 2.13.4.
genoemde onderdelen.
Artikel 2.3 Accreditatie scholingen
Het NVPA hanteert een lijst met door het NVPA goedgekeurde accreditatie instellingen. Het
NVPA stelt jaarlijks deze lijst samen en plaatst deze op de NVPA-website.
Artikel 2.3.1. Regeling accreditatie van kortdurende congressen, lezingen etc.
Het NVPA voert geen accreditatie uit van congressen, lezingen, voordrachten en andere korte
activiteiten. Deze activiteiten / scholingen (kort en lang) tellen mee in het kader van de
verplichte bij- en nascholing als deze geaccrediteerd zijn door een door het NVPA erkende
accreditatie-instelling en/of scholingsinstelling.
Artikel 2.4 Publicatie scholingsactiviteiten
Het NVPA zal alle getoetste bij- en/of nascholingsactiviteiten opnemen in een speciale
scholingsuitgave, de NVPA-Scholingseditie. Deze verschijnt volgens een vast
publicatischema wat jaarlijks vastgesteld wordt. Dit orgaan wordt digitaal verzonden aan alle
leden.
Artikel 2.5 Invoering begrip studie-uren
Vanaf 1 januari 2009 werkt het NVPA met het begrip studie-uren. De bij- en nascholingseis
zal in studie-uren worden uitgedrukt. Wijzigingsvoorstellen met betrekking tot deze bij- en
nascholingsnorm worden eveneens in studie-uren uitgedrukt.
Artikel 2.6 Voorwaarden aan scholingsactiviteiten
Scholingsactiviteiten die in aanmerking willen komen voor studie-uren dienen aan de in
artikel 2.8 en 2.9 genoemde voorwaarden te voldoen. Zie ook supplement 1.
Artikel 2.7 Niveau en inhoud
De bij- en nascholingsactiviteit moet op inhoudelijk niveau aangeboden worden en een
duidelijke relevantie hebben met het vakgebeid. De scholingsactiviteit moet minimaal een
HBO opleidingsniveau hebben. De scholingsactiviteit wordt aan de hand van de in artikel 2.8
genoemde materialen getoetst op niveau, kwaliteit en toepasbaarheid.
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Artikel 2.8 De accreditatie geschiedt door beoordeling van:
· de inhoud van het aangeboden programma,
· Informatie uit:
* folder
* hand-out
· opleidingsprofiel
· het opleidingsdoel
· het opleidingsniveau van de sprekers, inleiders, docenten
· informatie verkregen uit contact met de opleider
hiervoor dienen bij aanvraag te worden verstrekt; n.a.w. gegevens, contactpersoon, emailadres en telefoonnummers.
Nb.: Het NVPA toetst zelf geen scholingen, dat wordt door gespecialiseerde organisaties
gedaan (SKB, SNRO, CPION etc.)
Artikel 2.9 Ingangsdatum scholingsreglement
Dit reglement is in werking getreden per 1 januari 2010. Conform de besluitvorming van de
ALV in november 2009.
De bij- en nascholingstoetsing van 2011 (betreffende de jaren 2010 en 2009) is voor het eerst
uitgevoerd volgens de richtlijnen in dit reglement. Elke volgende toetsing zal, in principe,
uitgevoerd worden aan het begin van het kalenderjaar. Dus in januari 2015, januari 2017,
januari 2019 etc. etc.
Artikel 2.10 Bijzondere bepalingen t.a.v. normering aantal scholingsuren:
Een lid van het NVPA dat op de toetsingsdatum, 1 januari van het toetsingsjaar (b.v. 2017 betreft jaren 2016 en 2015), lid is dient, naar rato van het aantal maanden dat hij/zij lid is te
voldoen aan het scholings-uren-eis.
Een voorbeeld:
6
Bent u pas in het jaar waarin de toetsing plaatsvindt lid geworden (b.v. per 1 januari
2017) dan geldt die toetsingsronde niet voor u.
6
Bent u in 2016 lid geworden dan geldt een equivalent gedeelte van de scholingseis.
(Naar rato van het aantal maanden dat u lid bent geweest).
Een rekenvoorbeeld: U bent 1 juli 2016 lid geworden. U was dus 6 maanden lid in 2016.
Scholingsuren 1/2 van de jaarnorm van 12 studie-uren = 6 studie-uren.
Artikel 2.11 Vakgerichte bij- en nascholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor
toekenning van studie-uren:
· Opleidingen met een minimale duur van 1 jaar. (Zowel rijkserkende als nietrijkserkende opleidingen).
· Trainingen & workshops van minimaal 6 studie-uren. (2 dagdelen)
· Lezingen, seminars en congressen van minimaal 3 studie-uren (1 dagdeel)
Artikel 2.11.1 Speciale bepaling geldigheid accreditatie
Gevolgde scholingen in het buitenland tellen niet mee in het kader van de verplichte bij- en
nascholingsregeling. Wij kunnen deze scholingen/activiteiten onmogelijk op kwaliteit toetsen.
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Artikel 2.12 Overige scholingsactiviteiten die in aanmerking komen studie-uren
1) Supervisie
1 sessie = 1 studie-uur
2) Intervisie
1 dagdeel (3-4 uren) = 2 studie-uren
1 dag (5-8 uren) = 4 studie-uren
3) Vakgroepbijeenkomsten
1 dagdeel (3-4 uren) = 3 studie-uren
1 dag (5-8 uren) = 4 studie-uren
4) Activiteiten t.b.v. Keerpunt:
* A Schrijven van vakinhoudelijk artikel Keerpunt 4 studie-uren
* B Gedegen boekrecensie,
(compleet met alle benodigde technische gegevens)
1 studie-uur
* C Interview met een lid of externe deskundige:
2 studie-uren
Je mag (per 2 jaar) maximaal opvoeren als bij- en nascholingsuren:
Ad. 1) 6 studie-uren
Ad. 2) 6 studie-uren
Ad. 3) 6 studie-uren
Ad. 4) 4 activiteiten naar keuze (maximaal 12 studie-uren in twee jaar)
(Normering is goedgekeurd door de ALV van april 2015)

Artikel 2.13 Wijzigingen in het reglement
Dit scholingsreglement kan om de twee jaar door de algemene ledenvergadering (ALV)
gewijzigd worden. Een verzoek tot wijziging kan zowel door de leden als door het bestuur
ingediend worden met dien verstande dat de norm niet naar beneden kan worden bijgesteld
dan het minimum van 12 studie-uren per kalalenderjaar.
Artikel 2.14 Vrijstelling van de scholingseis
Vrijstelling van de scholingseis wordt uitsluitend door het bestuur verleend op basis van
bijzondere omstandigheden. Dit wordt per geval, op basis van aangeleverd bewijsmateriaal,
vastgesteld.
In het geval van ziekte aan de hand van een doktersverklaring.
In het geval van langdurig verblijf in het buitenland aan de hand van een
accountantsverklaring.
De vrijstelling geldt steeds voor maximaal 1 jaar. De geldende scholingnorm wordt dan
gehalveerd. (Scholingsnorm 2009. Van 12 studie-uren naar 6 studie-uren.)
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Hoofdstuk 3: Reglement voor de bij- en nascholingstoetsing
Artikel 3.1 Bij- en nascholingstoetsing van NVPA leden
De bij- en nascholingstoetsing van NVPA leden vindt steeds na een periode van twee (2) jaar
plaats. Het lid, ongeacht zijn status, moet beschikken over voldoende studie-uren om te
voldoen aan de scholingseis.
Het totaal benodigde aantal studie-uren wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV)
vastgesteld en indien nodig ook gewijzigd conform de bepaling in artikel 2.14.2.
Artikel 3.2 Bepalingen t.a.v. de bij- en nascholingstoetsing
De bij- en nascholingstoetsing volgens dit reglement zal plaatsvinden conform de bepalingen
in artikel 2.12.
Artikel 3.3 Procedure inzake de bij- en nascholingstoetsing
Het lid dient er zorg voor te dragen dat hij/zij van iedere scholingsactiviteit een bewijs van
deelname ontvangt of elk ander bewijs bezit conform de bepalingen in supplement 3. De
bewijzen van bij- en nascholing dienen samen met het herregistratie formulier, NA verzoek
van het secretariaat, te worden opgestuurd naar het secretariaat. Tussentijdse toezendingen
worden niet verwerkt.
Artikel 3.4 Geldigheid van de scholingsactiviteit
Scholingsactiviteiten moeten voldoen aan de door het NVPA vastgestelde eisen en zijn
slechts na goedkeuring geldig voor de bij- en nascholingsnorm.
Normaliter neemt het NVPA de standaard over van de goedgekeurde accreditatie-instellingen
en/of scholingsinstellingen voor zowel bijscholingen als nascholing. Zij heeft echter het recht
om daar van af te wijken als dat door het bestuur besloten wordt.
Artikel 3.5 Bijzondere omstandigheden
Als door bijzondere omstandigheden, te bepalen door het bestuur van het NVPA, het behalen
van voldoende studie-uren niet mogelijk was kan het lid een verzoek indienen bij het bestuur
om tot een aangepaste regeling te komen conform de bepalingen in artikel 2.14.3.
Artikel 3.6 Regeling meer scholings-uren en minder scholings-uren
· Per keer kunnen er 12 min- en 12 plusuren naar de volgende toetsing worden
meegenomen
· Bij minuren zal het betreffende lid wel een waarschuwing ontvangen. Bij de volgende
toetsing moeten deze minuren zijn ingehaald.
· Bij het dan niet behalen van minimaal 12 studie-uren wordt het betreffende lid direct
uit de lijst van de zorgverzekeraars en van de website verwijderd. Hij/zij komt dan niet
meer voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking.
Een voorbeeld:
* Het blijkt dat t.b.v. de toetsing 2013 (jaren 2012 en 2011) maar 15 scholing-uren heeft
behaald. Dat betekent 9 scholings-uren te weinig t.o.v. de vigerende normering van 24
–scholings-uren per 2 jaar.
Bij de volgende toetsing in 2015 (jaren 2014 en 2013) moet u dan 24 scholings-uren plus 9
scholings-uren behalen om geregistreerd te kunnen blijven.
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Hoofdstuk 4:
Verplichting bestuur & sanctionering bij het niet nakomen van de
scholingsverplichting
Artikel 4.1 Informeren over de scholings-eis en de bij- en nascholingstoetsing
Het bestuur is verplicht 1 maand voor het aflopen van de deadline van de cyclus de leden
schriftelijk te wijzen op het aflopen van de deadline.
(Aan het begin van het toetsingsjaar moet hen de digitale link toegestuurd worden waarmee zij
toegang krijgen tot de scholingsmodule om hun scholingsdocumenten te uploaden en hun
scholingsformulier (digitaal) in te sturen.)
Artikel 4.2 Sanctionering
Het bestuur zal bij het niet nakomen van de scholingsverplichting binnen de gestelde termijn
met inachtneming van de plus- en min-regeling (artikel 3.6) extra scholingsuren opleggen.
Wanneer binnen een termijn van 3 maanden na het verstrijken van de deadline er geen
scholingsopgave gedaan is worden er standaard 12 scholingsuren extra opgelegd die in het
eerste jaar van de nieuwe cyclus gehaald moeten worden.
Het lid wordt hierover schriftelijk (digitaal) op de hoogte gebracht.
Artikel 4.3 Zwaardere sanctionering
Het bestuur kan, bij niet nakomen van de 1ste sanctionering, zoals omschreven in artikel 4.2
nog de navolgende zwaardere sanctioneringen opleggen:
4.3.1. Optie 1:
Wanneer na controle blijkt dat 6 maanden na het verstrijken van de deadline er
nog geen scholingsopgave gedaan is worden er 24 scholingsuren extra opgelegd.
Deze moeten in de volgende cyclus extra gehaald worden.
Het lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
4.3.2 Optie 2:
Wanneer na controle blijkt dat 9 maanden na het verstrijken van de deadline er nog steeds
geen scholingsopgave gedaan is krijgt het betrokken lid een tijdelijke schorsing. Naar
beoordeling van het bestuur maximaal 3 tot 6 maanden.
4.3.3 Optie 3:
Permanente schorsing als lid van het NVPA.
Zij gaat hiertoe over nadat, na controle, blijkt dat er na 12 maanden na het verstrijken van de
deadline van de scholingverplichting nog geen scholingsopgave gedaan is.
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Supplement 1: Studie-uren berekening
Studie-uren berekening
Hieronder volgt een toelichting op de berekening van de studie-uren die het NVPA hanteert.
Tevens vindt u hier verschillende definities m.b.t. studie-uren.
Algemeen
Er zijn twee gangbare studiepuntensystemen in het reguliere onderwijs.
Voor een HBO-opleiding geldt als norm 1680 studie-uren totaal per jaar. Dit vertaalt zich als
volgt in studiepunten.
o Overheidsnormering
1 studiepunt is gelijkgesteld aan 40 studie-uren.
Dat betekent dat één HBO studiejaar 42 studiepunten telt.
De NVPA norm van 12 studie-uren is daarbij gelijk aan 0.30 studiepunten per jaar.
o ECTS (European Credit Transfer System) normering
1 ECTS-punt is gelijkgesteld aan 28 studie-uren.
Dat betekent dat één HBO studiejaar 60 ECST-punten telt.
De NVPA norm van 12 studie-uren is daarbij gelijk aan 0.43 ECTS-punten per jaar.
S3.1

NVPA definities m.b.t. de studie-uren

S3.1.1 Studie-uren
Uren die door een NVPA lid effectief aan de scholing zijn besteed. Deze uren kunnen
bestaan uit (effectieve) contacturen, huiswerk, literatuurstudie, eindscriptie schrijven,
stages, toetsen en examens.
S3.1.2 Effectieve contacturen
Alle uren waarin in aanwezigheid van een docent, trainer of supervisor gewerkt is aan
de studie (theorie en/of praktijk). Eén effectief contactuur is gelijk aan 1 studie-uur.
S3.1.3 Van dagdeel naar studie-uren
Eén (cursus)dagdeel van vier (4) klokuren is gelijkgesteld aan drie (3) effectieve
contacturen en is dus ook drie studie-uren.
S3.1.4 Literatuurstudie-uren
Uren aan literatuurstudie t.b.v. de cursus/training /opleiding.
Deze literatuurstudie-uren worden bepaald zoals aangegeven in artikel S2.3
De (min. van OC&W)normering die gehanteerd wordt is 8 pagina’s per uur. Dat
betekent dat per 8 pagina’s literatuur staat voor 1 literatuurstudie-uur.
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S3.2

Verhouding literatuurstudie-uren en studie-uren per opleidingsniveau:

S3.2.1 Post-WO opleiding

3 uren literatuurstudie zijn gelijkgesteld aan 1 studie-uur.

S3.2.2 Post-HBO opleiding

3 uren literatuurstudie zijn gelijkgesteld aan 1 studie-uur.

S3.2.3 WO opleiding

2 uren literatuurstudie zijn gelijkgesteld aan 1 studie-uur.

S3.2.4 HBO opleiding

2 uren literatuurstudie zijn gelijkgesteld aan 1 studie-uur.

S3.2.5 Bij- en nascholing

1 uur literatuurstudie is gelijkgesteld aan 1 studie-uur.

S3.2.6 Verder geldt er een maximum t.a.v. het aantal opgevoerde literatuurstudie-uren. Het
aantal literatuurstudie-uren dat kan worden opgevoerd mag niet groter zijn dan het bij
het opleidingsniveau behorende aantal contacturen.
S3.2.7 Rekenvoorbeeld studie-uren berekening
Voorbeeld: Ter accreditering aangeboden scholingsactiviteit van 5 dagdelen
Type opleiding HBO.
Met een eindopdracht en een syllabus en boek samen tellende 112 pagina’s.
De opleiding wordt afgerond met een toets.

1
2
3
4
5

Wat valt er onder studie-uren
De tijd besteed aan onderwijsdeelname (contacturen),
De tijd besteed aan zelfstudie (literatuurstudie),
De tijd besteed aan toetsen en examens,
De tijd besteed aan scripties en werkstukken,
De tijd besteed aan stages.

o
o
o
o
o

In schema: berekening studie-uren:
Contacturen
15 uur
Literatuurstudie
7 uur
Huiswerkopdrachten
3 uur
Essay/eindscriptie schrijven 3 uur
Eindtoets(en)/examen
1 uur
Totaal:

(De cursus telt 5 dagdelen van 3 uur)
(Literatuur 112 pag.: 112/(2x8))

(Toetsduur 1 uur)

29 studie-uren

De opgegeven literatuur: Een syllabus en een boek. Tellen samen 112 pagina’s.
Berekening*: Per 8 pagina’s geldt 1 literatuurstudie-uur. Dus: 112:8 = 14 literatuurstudie-uren.
2 uren literatuurstudie zijn gelijk aan 1 studie-uur. 14:2 = 7 studie-uren
* Omrekening literatuurstudie-uren naar studie-uren (normering min.OC&W):
A. Berekening zoals gehanteerd voor HBO opleiding. Twee uren literatuurstudie zijn gelijk
aan 1 studie-uur.
B. Pagina berekening. 8 pagina’s van de voor de scholing relevante literatuur zijn gelijk
gesteld aan 1 literatuurstudie-uur.
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Supplement 2: Vereisten rondom supervisie, intervisie en
vakgroepbijeenkomsten
S4 Vereisten
S4.1

Supervisie
Hierin wordt de definitie van de Landelijke Vereniging van Supervisie & Coaching
(het LVSC) gevolgd. (www.lvsc.nl)

S4.1.1 Competentieprofiel van een supervisor
Het supervisorschap kan als één samenhangende competentie weergegeven worden: een
bekwaam supervisor kan zelfstandig op een professionele wijze supervisie geven.
De kunst van het superviseren wordt hierbij opgevat als het bij voortduring behartigen van een
achttal aspecten, die altijd in supervisie aan de orde zijn. Deze aspecten worden door de
supervisor steeds op een bij de context passende wijze, meer op de voor- of juist meer op de
achtergrond geplaatst.
Aansluitend op bovenstaande omschrijving gaat het om de volgende deelaspecten die aan de
samenhangende competentie 'supervisorschap' zijn te onderscheiden:
Een bekwaam supervisor kan en zal … waar nodig …
· samenwerking met supervisant(en) op een productieve wijze vormgeven
· omgaan met diversiteit van supervisanten
· faseren
· een krachtige leeromgeving scheppen
· de inbreng van een supervisant tot een supervisievraag ontwikkelen en houden en de
begrensdheid daarvan ook bewaken
· werkcontext, supervisiecontext en andere relevante contexten hanteren
· het eigen handelen als supervisor expliciteren en verantwoorden
· zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling als supervisor vormgeven.
S3.1.1 Registratie supervisor
Het NVPA hanteert als regel dat een supervisor geregistreerd dient te zijn bij de LVSC dan
wel moet beschikken over een (afgeronde) supervisieopleiding door een door het NVPA
goedgekeurde accreditatie-instelling of scholings-instelling.
S3.1.2 Supervisieverklaring
Om een supervisie-uur om te zetten in een geaccrediteerd studie-uur voor het NVPA, dient
men een verklaring van de supervisor te kunnen overleggen.
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Intervisie
Wat is intervisie?
Intervisie is een werkvorm voor blijvende professionele ontwikkeling. Kenmerkend is hierbij
dat men in een vaste groep collega’s met een zekere regelmaat bijeenkomt. Belangrijk bij
intervisie is dat de deelnemers zich uitgenodigd weten om onderzoekend stil te staan bij het
eigen functioneren. Je ondersteunt elkaar bij zelfreflectie over reacties op anderen en over de
wijze waarop je in de beroepspraktijk de doelstellingen vorm geeft. Verwante, autonoom
functionerende, vakgenoten komen bijeen om te reflecteren op actuele werkervaringen, opdat
het functioneren aan kwaliteit wint. De focus valt daarbij op de persoon van de professional.
S3.1.3 Doelen
o zelfreflectie, zelfkennis
o professionalisering, professionele verrijking
o kennisdeling
o meer zelfsturing
o collegiale ondersteuning
condities
o bereidheid het eigen functioneren te onderzoeken met behulp van collega’s, willen
reflecterenbereidheid diverse rollen te vervullen (gespreksleider, observator, inbrenger,
notulist) bereidheid vanzelfsprekendheden op te schorten
o bereidheid eigen onvolkomenheden en blinde vlekken onder ogen te zien
o respect voor elkaars mening en gevoelens
o bewaking van eigen grenzen
S5.1.1 Competenties
o een eigen vraagstelling kunnen formuleren bij een materiaalinbreng
o kunnen luisteren waarbij er bewustzijn is van eigen interpretaties en vooronderstellingen
doorvragen
o problematiseren
o feedback kunnen geven en ontvangen
S5.1.1 De begeleide variant
De deelnemers ontvangen gedurende een beperkte tijd begeleiding of training, die erop gericht
is vaardigheden en methoden te leren, die in staat stellen zelfstandig als intervisiegroep te
functioneren, waarbij men eigen vormen ontdekt.
S5.1.2 De onbegeleide variant
De deelnemers zijn in staat intervisiemethoden te hanteren en andere leercondities onderling te
verzorgen.

Pagina 13 van 14

S5.1.3 Intervisiegroep
Het NVPA hanteert als regel dat een intervisiegroep tenminste moet bestaan uit 3 aantoonbaar
geregistreerde therapeuten bij een in Nederland relevante, erkende, beroepsvereniging. Deze
beroepsvereniging moet aansluiten bij het vakgebied van het NVPA-lid.
S5.1.4 Contacturen
Om in aanmerking te komen voor het laten meetellen van intervisie-uren in het kader van de
herregistratie dient men in 2 jaar tenminste 4 intervisiebijeenkomsten te hebben gehad van
minimaal 2 contacturen.
S5.1.5 Intervisieverklaring
Om intervisie-uren om te zetten in geaccrediteerde studie-uren voor het NVPA, dient men een
gezamenlijk éénmaal per kalenderjaar getekende intervisieverklaring te overleggen. Deze
wordt dan door het NVPA omgezet naar een studie-urenverklaring.
S5.2 Vakgroepbijeenkomsten
Een vakgroepbijeenkomst kan in aanmerking komen voor studie-uren, mits er een officieel
opgerichte vakgroep is volgens de statuten van het NVPA.
S5.2.1 Vakgroep studie-uren
Een vakgroepbijeenkomst kan omgezet worden in een geaccrediteerd studie-uur voor het
NVPA, mits er een verklaring overlegd wordt in de vorm van notulen van de bijeenkomst en de
getekende presentielijst.
S5.2.2 Studie uren berekening
1 dagdeel, bestaande uit 3 effectieve contacturen, geldt als 3 studie-uren.
1 dagdeel kan ook bestaan uit 2 bijeenkomsten van 2 studie-uren.
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