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Versie 8.0 d.d. 11 februari 2021: wijziging op versie 7.0 d.d. 20 maart 2020
• Toevoeging: voorwaarden registratie voor kinder- en jongerentherapeut register
• Toevoeging: punt 2.4 info kinder- en jongerentherapeut
• Toevoeging: punt 2.5 Herregistratie
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1. De Toelatingsvoorwaarden voor de kwaliteitsregisters van RBCZ
Register
HBO-register

Voorwaarden voor registratie
• Heeft een door CPION of SNRO erkend diploma op het
gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis
volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend
Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.
• Beschikt over een diploma van een opleiding die voldoet
aan de eisen genoemd onder punt 2.
• Heeft een AGB-code.
• Is lid van een beroepsorganisatie aangesloten bij RBCZ.
• Voldoet aan de verplichtingen op het gebied van
visitatie, intervisie en bij- en nascholing.
• Heeft een VOG-verklaring, niet ouder dan 3 maanden bij
aanmelding bij een beroepsorganisatie.
• Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de
geschillencommissie Wkkgz dekt.
• Is ingeschreven bij een door het ministerie van VWS
erkende geschillencommissie voor de complementaire
en alternatieve geneeswijze, conform Wkkgz.
• Valt onder het tuchtrecht van een door RBCZ erkend
tuchtrechtcollege.

Vergoeding
Deze therapeut is
ingeschreven in Vergelijk en
Kies van VGZ.
Deze therapeut wordt
vergoed door
zorgverzekeraars die de
therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis
hebben opgenomen.
De therapeut kan de titel
Register therapeut BCZ®
voeren

Kinder- en
Jongerentherapeut
Register

• Voldoet aan de eisen van het HBO-register.
• Heeft een van de opleidingen tot kinder- en jeugdtherapeut
gevolgd genoemd in punt 2.4.

Aspirant register

Geen vergoeding door
• Volgt een opleiding, zoals omschreven in punt 2.
zorgverzekeraars.
• Begeleidt cliënten alleen onder strikte supervisie van de
opleiding.
• Is lid van een bij RBCZ aangesloten beroepsvereniging
die de opleiding erkent.
• Heeft een VOG-verklaring, niet ouder dan 3 maanden, bij
aanmelding bij een beroepsorganisatie.
• Heeft een beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten
van de geschillencommissie Wkkgz dekt.
• Is ingeschreven bij een door het ministerie van VWS
erkende geschillencommissie voor de complementaire
en alternatieve geneeswijze, conform Wkkgz.
• Valt onder het tuchtrecht van een door RBCZ erkend
tuchtrechtcollege.
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2. Nadere uitwerking 3 tot 4-jarige HBO-beroepsopleiding
Het uitgangspunt en beleid van toelating tot het hbo-register van RBCZ is een beroepsopleiding van een
complementaire therapievorm op hbo-niveau, met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van
het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut. Bij
voorkeur een diploma geaccrediteerd door CPION, SNRO, SKB, een ander erkend accreditatie-instituut of een
waardering op NLQF-niveau 6 door het coördinatiepunt NLQF.
Zolang de geaccrediteerde opleidingen nog onvoldoende algemeen geldend zijn voor het CAM-veld of een
specifieke therapievorm, zijn beroepsorganisaties genoodzaakt om zelf de beroepsopleiding te waarderen. Dit
document geeft hiervoor een nadere uitwerking.
Een beroepsopleiding, zoals hierboven omschreven, voldoet aan minimaal aan de competenties die zijn
vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel van RBCZ-therapeuten. Deze competenties komen overeen met
het HBO-bachelor niveau 6 zoals is omschreven door de adviescommissie EFQ-NLQF in opdracht van het
ministerie van OC&W.1
2.1 Inhoud van de opleiding
a. De beroepsopleiding moet betrekking hebben op de complementaire gezondheidszorg
b. De opleiding moet inhoudelijk aansluiten bij het beroepscompetentieprofiel van RBCZ en de specifieke
competenties van de betreffende therapievorm en heeft exclusief de praktijk-component een minimale
studiebelasting van 180 EC’s, inclusief 25 EC’s voor de Plato-eindtermen. Deze dient berekend te worden
en kan niet ontstaan uit een vermenigvuldigingsfactor.
c. De kandidaat moet naast de Plato-eindtermen aantoonbaar2 minimaal de competenties uit het
desbetreffende beroepscompetentieprofiel beheersen. Het gaat hierbij om zowel de algemene
therapeutische vaardigheden die zijn gevormd, als de technisch therapeutische interventies.
2.2. Studiebelasting
De studiebelastinguren kunnen, naast contacturen, bestaan uit een diversiteit aan werkvormen, zoals:
• Docent contacturen: lessen, instructie, colleges, individuele- of groepsbegeleiding, begeleide intervisie
supervisie en/of leertherapie
• Zelfstudie/ literatuur; hierbij geldt de regel 5 tot 8 pagina’s per uur afhankelijk van de moeilijkheidsgraad3.
Gemiddeld zal dit 6 of 7 bladzijden zijn voor hbo-literatuur
• Voorbereiding tentamen
• Presentaties
• Scripties of werkstukken, hierbij geldt 4 uur leestijd = 4 uur schrijfactiviteit2. Voor een gemiddelde hboscriptie geldt 10 tot 20 EC’s.
• Werkgroepjes, oefengroepjes, intervisiegroepjes
• Voorbereiding voor dit soort groepsactiviteiten
• Individuele - of groepsgerichte uitwerking van opdrachten
• Stages of praktijkoefening onder supervisie
• Afsluitende- en tussentijdse toetsen of tentamens.
1

CINOP, Advies Commissie NLQF - EQF 1.0, Mei 2011
Dit kan worden aangetoond door een examen, assessment, of andere toets vormen
3 Bron Universiteit Twente, afd. onderwijskunde
2
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De verhouding tussen contacturen en overige studiebelastinguren dient in redelijkheid te worden vastgesteld
en staat ongeveer in een verhouding van 1:6. Deze norm is afgeleid van de norm zoals deze geldt voor de
opleidingen tot het diploma PsBK/MBK, waarbij 25 EC’s (700 studiebelastinguren) gerelateerd wordt aan 100
contacturen.

2.3. Stapelen van diploma’s van modules, of oude opleidingen
Een geschakelde of gestapelde opleiding komt veel voor bij therapeuten die in de jaren zeventig, tachtig of
negentig van de vorige eeuw hun opleiding volgden. Als je geschakelde of gestapelde opleidingen bij elkaar
optelt, dan dient het totaal van de opleidingen een minimale studiebelasting van 180 EC’s, inclusief 25 EC’s voor
de erkende Plato-diploma’s.
Deze therapeuten moeten aan het volledige beroepscompetentieprofiel van RBCZ voldoen, of te beschikken
over een hbo-opleiding als opschreven onder 2.3. lid 5 in combinatie met een beroepsopleiding gericht op een
therapievorm.
Bij de beoordeling van deze opleidingen gelden de volgende criteria:
1. Je kunt alleen diploma’s van afgeronde opleidingen stapelen, geen bewijs van deelname en geen delen van
opleidingen die niet volledig zijn afgerond.
2. Alleen diploma’s van (modules van) beroepsopleidingen met een aantoonbare studiebelasting van
tenminste 15 EC’s = 420 studiebelastinguren meetellen in de stapeling. De opleiding omvat tenminste 60
uur docentcontacturen.
3. De diploma’s van delen van opleidingen moeten een logische samenhang vertonen binnen één
therapievorm en een verdieping of verbreding bevatten van de eerder aangeleerde competenties.
4. Waardering praktijkcomponent:
• Nadat door de therapeut de omvang van 180 Ec's heeft behaald, kan nog een waardering worden
toegekend aan de praktijkervaring die sedertdien is verkregen. Uitgangspunt is dat de therapeut
tenminste een gemiddelde praktijkervaring van 8 consulten per week realiseert. Hij, of zij ontvangt
hiervoor een waardering van 20 EC’s per praktijkjaar.
• Bij een hoger gemiddeld aantal praktijkuren wordt het aantal EC’s naar rato berekend.
• Hierbij kan tot een maximum van 60 EC’s per jaar worden toebedeeld, waardoor de stapeling de 240
EC’s in één jaar wordt bereikt.
• Een dergelijke erkenning van werkervaring wordt ook in de reguliere Bacheloropleidingen toegepast.
Zie de brief aan de Tweede Kamer van Minister van Engelshoven van 23 oktober 2018, referentie
1430190.
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5. "De Hbo-lijst van VGZ, omvat NVAO Bachelor diploma’s (240 EC’s) die voor het vakgebied Medische, of
psychosociale basiskennis vrijstelling geven. Tijdens de opleiding tot deze Hbo-diploma's worden een aantal
generieke overdraagbare kerncompetenties gerealiseerd door de studenten.
Het gaat om de volgende competenties:
a. De medische of psychosociale basiskennis op basis van de Plato-eindtermen. Daarvoor biedt dit
diploma immers vrijstelling 25 EC’s;
b. Communicatieve vaardigheden, 10 EC’s;
c. Samenwerking met anderen, 10 - 15 EC’s;
d. Professionaliteit, kwaliteitsbevordering, 10 EC's;
e. Organisatorisch competenties 5- 10 EC’s;
f. Maatschappelijk handelen: verantwoordelijkheid en zelfstandigheidsontwikkeling, 15 EC’s;
g. Reflectieve vaardigheden en intercollegiale toetsing zijn behaald 5- 10 EC’s;
NB:
Het aantal EC’s per competentie kan verschillen per bacheloropleiding. In de (para)medische opleidingen kan
bijvoorbeeld meer EC’s worden behaald op de competentie samenwerking, terwijl in mensgerichte
bacheloropleidingen veel aandacht besteed wordt op de reflectieve competenties.
Uitgangspunt is dat de student in totaal 90 EC’s kan behalen van de 180 EC’s in de bacheloropleiding. Hij/zij zou
dan nog 90 EC’s moeten behalen in de eigen therapievorm, de specialisatie, of de aanvullende Masteropleiding.
Deze competenties komen overeen met de 7 CanMEDS-rollen in de medisch gerichte Bacheloropleidingen en
ook met de competenties van de mensgerichte Bacheloropleidingen in psychosociale sector. In de Bacheloropleiding Counseling is de specialisatie counselen al opgenomen in het opleidingsaanbod.

2.4. Kinder- en jeugdtherapeut
Om ingeschreven te kunnen worden in het speciale kinder- en jeugdtherapeuten register moet aan de volgende
voorwaarden voldaan zijn:
1. Men voldoet aan de voorwaarden voor het HBO-register
2. Men heeft een diploma van een van de volgende gespecialiseerde opleidingen tot kinder- en jeugdtherapeut:
a.
BGL: opleiding kindertherapie
b.
Integratieve kindertherapie van de Academie voor Psychotherapie uit Amsterdam
c.
Academie Vesta
d.
Afgestudeerden aan een door de NVAO geaccrediteerde bachelor of masteropleiding in een van
de vaktherapeutische beroepen, met specialisatie kinderen. Of een van de voorlopers van deze
opleidingen.
e.
Een bachelor, of opleiding psychosociale therapie in combinatie met een post hbo- specialisatie
gericht op kinderen en/of gezinnen. Zie bijv. het aanbod van RINO, de HU, Hogeschool Leiden,
en de opleidingen systeemtherapie erkend door de NVRG.
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3. Men heeft een praktijk specifiek gericht op behandeling van kinderen en jeugdigen. Dit blijkt o.a. uit de
website.
De beroepsorganisatie geeft aan de RBCZ door of de therapeut in het kinder- en jongerentherapeutenregister
kan/mag worden opgenomen.

2.5. Herregistratie
Elk jaar vindt automatisch herregistratie plaats, waarvoor de HBO-therapeut:
• Een VOG-verklaring heeft niet ouder dan 5 jaar.
• Bij- en nascholing en intervisie heeft gevolgd in het afgelopen jaar.
• Een visitatiedatum heeft niet ouder dan 5 jaar.
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