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Voorwoord
Voor u ligt de regeling Herregistratie voor Therapeuten van de SBLP, Stichting
Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. In dit document wordt het
beleid van de SBLP beschreven ten aanzien van het herregistreren van bij de SBLP
aangesloten therapeuten.
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Begripsbepaling
Herregistreren

Herregistratie is de verplichting tot het jaarlijks vastleggen van gevolgde bijscholing,
supervisie en/of intervisie door de therapeut in het administratiesysteem LARS om
daarmee de licentie voor de volgende periode te verwerven.
Visitaties
Periodieke visitaties maken onderdeel uit van het behoud van de beroepslicentie. In een
periode van 10 jaar neem je deel aan één groepsvisitatie, één ‘papieren’ visitatie en één
fysieke visitatie.
Therapeutische professionaliteit
Om je vaardigheden als therapeut up-to-date te hebben en houden wordt van de
deelnemer verwacht minimaal gemiddeld 8 uur per week te besteden aan je
praktijk/therapeutschap en dat over gemiddeld 40 weken per jaar.
Op jaarbasis stelt SBLP als eis:
-

-

160 cliënt gebonden uren : dat kan het werken met cliënten zijn maar ook
lesgeven in het vak. In beide gevallen geldt dat één contactuur telt als 2 cliënt
gebonden uren. (voorbereiding, feitelijk cliënt contact, verslaglegging c.q
voorbereiden cursus, maken lesmateriaal en feitelijke cursusuren). Met 80
contact/sessie uren per jaar voldoe je dus al aan de norm.
160 beroepsgebonden uren, denk hierbij aan super- en/of intervisie, Bij- en
nascholing, werk voor de Beroepsorganisatie en opleidingsinstituten. Maar ook
alle activiteiten die je nodig hebt voor het uitoefenen van je beroep; contacten
met verwijzers, je informeren over wet- en regelgeving, administratie, PR en
acquisitie etc…

In totaal betekent dit minimaal 320 uur per jaar, uitgaande van 40 werkweken; Je bent 8
uur per week met je vak bezig.
Voor beginnend therapeuten geldt een groeifase van 3 jaar om de norm te gaan halen.
Mocht je een tijd- om welke reden dan ook- minder actief willen of kunnen zijn, dan
wordt van je verwacht dat je over een periode van 3 jaar kunt aantonen 960 uur met je
vak actief bezig te zijn geweest.
Sabbatical
Een sabbatical is een vangnet als je tijdelijk niet aan je verplichtingen kunt voldoen zoals
bij ziekte of extreme mantelzorg bijvoorbeeld en duurt bij voorkeur niet langer dan 1
jaar. Lees meer op pag 12.
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Aanvullende eisen
Bij de herregistratie wordt tevens nagegaan of de deelnemer voldoet aan de gestelde
eisen met betrekking tot de Wkkgz, de beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, Tuchtrecht, Kamer van Koophandel en VOG.

Jaarlijkse verplichting
Toetsing van de herregistratie vindt tweejaarlijks plaats, maar de deelnemer is verplicht
om zijn scholingsactiviteiten en supervisie/intervisie jaarlijks vast te leggen in het
administratiesysteem LARS. Na de toetsing wordt ( in Lars) een licentie/ Bewijs van
Herregistratie verstrekt als aan alle criteria is voldaan.

Overgangsfase
Omdat sommige SBLP deelnemers nu nog onbekend zijn met het fenomeen
Herregistratie is er een overgangsfase tot 1 januari 2017 om inhoudelijk en procedureel
te kunnen wennen.
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Wie moet herregisteren?
Het systeem van herregistratie geldt voor alle bij de SBLP geregistreerde therapeuten,
met uitzondering van degene met de status van kandidaat-SBLP therapeut. De
kandidaat is nog bezig met de afronding van zijn opleiding of verplichte nascholingen.
Herregistratie is bij deze categorie daarom nog niet aan de orde.
Deelnemers in de categorie Associaties/vrienden/buitengewoon deelnemer zijn
vrijgesteld van de herregistratie verplichting omdat zij geen praktijk meer voeren.
Vanaf het moment dat de deelnemer is geregistreerd, gaat de herregistratieverplichting
in naar rato van dat deel van het jaar nadat de registratie een feit werd.

Doel herregistratie
Herregistratie is primair bedoeld als een stimulans voor de therapeut om zich
professioneel blijvend te ontwikkelen en om de kwaliteit als therapeut te waarborgen.
Tevens is het een middel om contacten met collega’s te bevorderen en elkaar te
stimuleren en te ondersteunen. Tenslotte is herregistratie bedoeld ter controle of de
deelnemer nog altijd voldoet aan een aantal essentiële voorwaarden voor het
deelnemerschap.
Herregistratie omvat veel mogelijkheden voor professionalisering:
-

-

Jaarlijks bijscholing die een relatie heeft met het lichaamsgericht werken in
de therapiepraktijk
Workshops/ trainingen ter bevordering van het therapeutschap
Thema’s die de therapeut steunen in de persoonlijke ontwikkeling; hoewel
bijvoorbeeld yoga, dans en bootcamp waardevol kunnen zijn in de
persoonlijke ontwikkeling, worden ze in deze regeling niet erkend als
bijscholing
Kennisoverdracht aan deelnemers van de beroepsgroep
Literatuur op het gebied van (psycho) therapie
Vaardigheden met betrekking tot praktijkvoering
Bijdrage aan de beroepsgroep
Supervisie en intervisie
Groepsvisitatie
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Inhoudelijk
A) Criteria voor de Herregistratie
De jaarlijkse scholingsverplichtingen vallen in twee categorieën uiteen:
1. Vakinhoudelijke professionele ontwikkeling: minimaal 20 contacturen
2. Reflectie op het eigen therapeut schap: minimaal 12 contacturen (1 contactuur is
exclusief voorbereiding, verslag maken, literatuur lezen als ook reizen en pauzes)
De normen voor deze scholingsverplichtingen zijn als volgt uitgewerkt:
a. Vakinhoudelijke professionele ontwikkeling
De bijscholingsactiviteiten zijn gericht op de verdere ontwikkeling en verdieping van het
therapeutschap. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden ( competenties) en het
lezen van vakliteratuur op vakinhoudelijk gebied, vallen de ontwikkelingen van
persoonlijke competenties hier ook onder. Dit wil zeggen dat activiteiten als een
doorgaande leergroep, het structureel assisteren bij erkende opleidingen, of andere
vormen van persoonlijke ontwikkeling, mits gelinkt aan het therapeut schap, een plek in
het bijscholingstraject heeft.
Jarenlange focus op slechts één thema, kan vraagtekens oproepen bij het
professionaliseren van de therapeut en is ongewenst.
Het leveren van een bijdrage aan de beroepsgroep in MK of Kringen, deelname aan
deelnemersdagen, scholing gericht op praktijkvaardigheden (zoals
boekhouden/administratieve vaardigheden, computergebruik en social media) mag in
beperkte mate worden meegeteld. Deze onderwerpen worden in de herregistratie
beperkt meegeteld omdat het accent hier ligt op de vakinhoudelijke bijscholing (zie voor
de weging bijlage 2).
De toegestane professionele ontwikkeling bestaat uit drie categorieën:
1. Verplicht;
o bijscholing toepasbaar binnen de therapievorm van de deelnemer en/of
bijscholing in de eigen ontwikkeling als therapeut
2. Facultatief;
o bijscholing rond praktijkvoering (boekhouden, publiciteit e.d.)
o Deelname aan een regiogroep.
o het leveren van een bijdrage aan de beroepsgroep in Managementkring
of een van de andere kringen, de door de SBLP erkende opleidingen of
overkoepelende organisaties (bijvoorbeeld NVLP, EABP, RBCZ, NAP,
EFBA-P).
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3 . Reflectie op het therapeut schap
o Supervisie
o Intervisie
o Groepsvisitaties
Van de jaarlijks opgegeven uren moet minimaal 16 Contacturen betrekking hebben op
het therapeutische vakgebied en/of de ontwikkeling als therapeut (groep 1). Voor de
overige 4 Contacturen kan facultatief gekozen worden, echter de 20 C's kunnen ook
volledig uit groep 1 gekozen worden.
De deelnemer wordt geadviseerd alle scholingsactiviteiten, ook die welke buiten deze
kaders zouden kunnen vallen, vast te leggen in Lars. Echter wat meegewogen wordt
voor je jaarlijkse verplichting Herregistratie, moet voldoen aan bovenstaande criteria.
Surplus uren
De surplus uren aan scholing op het therapeutische vakgebied en/of ontwikkeling als
therapeut ( groep 1) boven de 16 uur mogen worden meegenomen naar het volgende
jaar, mits aan de norm van 20 uren is voldaan en maximaal voor de duur van 1 jaar.
De weging van de C= contacturen is opgenomen in bijlage 2. (pag 15.)
Erkenning van bijscholingen
De SBLP organiseert zelf bijscholingen tijdens landelijke of regionale bijeenkomsten.
Een deelnemer is vrij om daarnaast andere scholingsactiviteiten als bijscholing te kiezen,
maar hij moet dan wel kunnen beargumenteren op welke wijze deze scholing bijdraagt
aan zijn professionaliteit als therapeut. In twijfelgevallen is het verstandig om vooraf te
overleggen met de Kring Herregistratie, om te voorkomen dat een gevolgde training of
workshop achteraf niet wordt erkend. Dit kan met name van belang zijn in het geval van
scholingsactiviteiten die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, in plaats van
ontwikkeling als therapeut.
De deelnemer die PSBK/MBK volgens de Plato-normen heeft gevolgd, is vanaf het jaar
na behalen van dit diploma gehouden aan een jaarlijkse bijscholing van 6 uur op dit
gebied. Deze uren vallen binnen de totaalnorm van 20 uur bijscholing per jaar.
b. Reflectie op het eigen therapeutschap
Reflectie op het eigen therapeut schap is een belangrijk onderdeel van het
kwaliteitsbeleid. Dit kan plaatsvinden in twee werkvormen: supervisie of intervisie.
Voor elke therapeut geldt een minimum van 12 Contacturen per jaar.
Supervisie is verplicht aan het begin van de therapeutische loopbaan:
Aan het begin van de therapeutische loopbaan is supervisie de geëigende weg voor
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reflectie. De SBLP stelt daarom 3 jaar supervisie na het beëindigen van de opleiding
verplicht. Daarna heeft de deelnemer de keuze tussen supervisie of intercollegiale
intervisie. Vanzelfsprekend mag beide ook.
Supervisie is verplicht na een gegrond verklaarde klacht:
Een therapeut die is geconfronteerd met een gegrond verklaarde klacht , wordt
verplicht deel te nemen aan supervisie.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan supervisie en intervisie:
Supervisie:
Supervisie kan plaatsvinden in individuele sessies of in de vorm van groepssupervisie.
Het accent in supervisie ligt op het omgaan met methodische vragen die zich in de
therapie kunnen voordoen. Ook thema’s met betrekking tot de relatie van therapeut en
cliënt, waaronder overdracht en tegenoverdracht, worden in de supervisie uitgediept.
Vanwege deze specifieke en persoonlijke onderzoeksvragen waarbij veiligheid,
openheid en onafhankelijkheid belangrijk zijn, vinden we supervisie met een ( levens)
partner ontoereikend.
De SBLP stelt een overzicht samen van erkende lichaamsgeoriënteerde supervisoren.
(zie website) Een deelnemer die een supervisor wil die niet op dit overzicht voorkomt,
moet vooraf overleg voeren met de Kring Herregistratie. Deze Kring moet vooraf met de
keuze voor deze supervisor instemmen.
Intervisie:
Bij intervisie gaat het net als in supervisie om het reflecteren op het eigen therapeut
schap en op de actuele moeilijkheden en valkuilen die de therapeut bij het uitoefenen
van het beroep ervaart. Daarnaast heeft de intervisiegroep een functie bij het
uitwisselen van vaardigheden, methoden en technieken en bij het elkaar inspireren als
therapeut. Een intervisiegroep bestaat doorgaans uit 3 tot 6 personen, maar kan ook
groter zijn. Over het algemeen heeft de groep een langer lopend karakter, minimaal
voor een periode van een jaar.
Het is belangrijk dat de intervisiegroep geen vrijblijvend karakter heeft en dat de
groepsleden de kwaliteit van de bijeenkomsten bewaken. Ook moeten
vertrouwelijkheid en geheimhouding gewaarborgd zijn.
Regiogroepen:
Regiogroepen worden zeer gewaardeerd en gestimuleerd vanwege de uitwisseling
van kennis en ervaringen onderling.
De Regio’s vervullen bovendien een belangrijke klankbordfunctie binnen de stichting;
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de afgevaardigde van elke regio en de functioneel leidinggevende vanuit het MK
geven samen vorm aan de verbinding. De regio is bij uitstek de plaats om elkaar te
informeren en onderwerpen in te brengen die belangrijk kunnen zijn voor het geheel
van SBLP.
Tijdens de regio bijeenkomsten kunnen bijscholingen worden georganiseerd of kan
de reflectie op het therapeutschap aandacht krijgen middels intervisie.
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B. Procedure voor Herregistratie SBLP
Alle deelnemers registreren jaarlijks in LARS hun scholingsactiviteiten, supervisie en
intervisie. De registratie over het volledige jaar moet uiterlijk op 1 februari van het
daarop volgende jaar compleet zijn. Als van een deelnemer de gegevens op 1 april van
dat jaar niet of onvoldoende zijn ingevoerd, wordt een herinneringsmail naar de
deelnemer verstuurd. Zijn de data op 1 mei niet compleet dan kan geen bewijs van
herregistratie worden afgegeven en wordt de therapeut het jaar erna wederom
getoetst. Deze termijn is er ter bescherming van de toetsers opdat hun inzet niet
eindeloos op de proef wordt gesteld.
De criteria dat men in 3 jaar aan kwaliteitsnormen moet voldoen, worden in acht
genomen.
Bij cursorische activiteiten moet een ondertekend bewijs van deelname worden
geüpload, waarop in elk geval het aantal contacturen, naam van instelling en/of docent
en eventueel de omvang van de literatuur vermeld moet staan. Bewijzen van
betaling/facturen en folders zullen niet worden geaccepteerd.
Ook bij intervisie en supervisie moeten bewijzen van deelname worden geüpload.
Bij vakliteratuur, kennisoverdracht en andere activiteiten op het gebied van bijdragen
aan de beroepsgroep moet een overzicht worden geüpload waaruit blijkt wat precies is
gedaan en hoeveel tijd hieraan is besteed.
De benodigde formulieren zijn te downloaden vanuit Lars/tabblad bijscholing of vanaf
de SBLP website. Na invullen weer uploaden in pdf!
De handleiding voor het werken in Lars, staat op dezelfde pagina.
Algemene Verklaring
Belangrijk onderdeel van de herregistratie is de zgn “Eigen Verklaring” die moet worden
ingevuld en ondertekend.
In deze Eigen Verklaring, verklaar je dat je:
-

voldoet aan de normen van herregistratie over de afgelopen 2 jaar,
NAW gegevens in Lars actueel zijn,
VOG actueel is,
bij welke Geschilleninstantie- in het kader van de Wkkgz- je bent
aangesloten, (bewijs van deelname onder tabblad Documenten)
een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt ( en door je
jaarlijkse factuur te uploaden onder bijscholingen)
aangesloten bent bij Tuchtrecht,
Aangesloten bent bij een geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz.
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-

Daarnaast vragen we hoeveel cliënten je gemiddeld zag in het afgelopen jaar
( gemiddelde over 40 weken) en of/hoeveel klachten je hebt gekregen.

Toetsingsfase
De Kring Herregistratie controleert eens per twee jaar aan de hand van de in LARS
ingevoerde gegevens of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie.
Tijdens de toetsingsfase kun je het proces volgen in Lars want vaak worden
opmerkingen geplaatst in het vak “Opmerkingen”. Er is eenzelfde vak voor de
deelnemer waar jij je opmerkingen kwijt kunt.

Licentie/ bewijs van Herregistratie
Na de controle geeft de Kring , als aan de voorwaarden voor Herregistratie is voldaan,
aan de deelnemer een licentie/ Bewijs van Herregistratie af voor de komende twee jaar.
Dit vind je onder het tabblad Bijscholingen van het laatste jaar dat getoetst is terug. Als
niet binnen de gestelde tijd of onvoldoende aan de normen is voldaan kan de kring een
bewijs van Herregistratie voor slechts één jaar afgeven.
Het blijft altijd mogelijk later nog onderdelen in Lars toe te voegen, maar het kan zijn dat
ze niet meer worden meegewogen door de toetsingskring als deze de procedure al
heeft afgerond.

65 jaar en ouder
Therapeuten die 65 jaar of ouder zijn en die minimaal 15 jaar zelfstandig hebben
gewerkt als therapeut, hoeven niet meer te voldoen aan de eis tot bijscholing in het
verplichte en flexibele deel. De verplichting tot reflectie op het eigen therapeutschap
via supervisie en/of intervisie blijft wel bestaan. De 15 jaar praktijkervaring moet
aantoonbaar zijn via LARS; omdat dit systeem nog niet zolang de historie vast legt,
wordt een individuele vorm gezocht om dit te toetsen.

Niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen?
Sabbatical
Een Sabbatical biedt een soort van vangnet als je een tijd niet aan je verplichtingen kunt
voldoen. Bijvoorbeeld door ziekte of mantelzorg. Het is echter geen instrument om
achteraf in te roepen als blijkt dat het niet gelukt is te voldoen aan je
SBLP Herregistratie
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herregistratieverplichtingen.
De looptijd van een sabbatical is maximaal 1 jaar en daarna kan de deelnemer zonder
aanvullende eisen weer geactiveerd worden en gaan de herregistratie verplichtingen
weer gelden.
Een therapeut die een bepaalde tijd niet kan voldoen aan de gestelde eisen, neemt
actief en vroegtijdig contact op met de Ledenadministratie om een sabbatical aan te
vragen. De Ledenadministratie stemt af met de Kring Herregistratie en legt het
sabbatical in Lars vast.
De therapeut blijft tijdens het sabbatical gehouden aan de overige kwaliteitseisen zoals
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Tuchtrecht, VOG, Wkkgz. Alleen de herregistratie
verplichtingen (bijscholingen en super/intervisie) gelden niet gedurende het sabbatical.
Ook zal gedurende het sabbatical geen visitatie plaatsvinden. De therapeut blijft wel
vindbaar op de SBLP-website en dient op zijn of haar eigen website aan te geven dat hij
of zij tijdelijk geen praktijk voert.
Als er sprake is van een langere periode van inactiviteit, dan neemt de deelnemer
initiatief tot overleg met de Kring Herregistratie. Samen wordt gekeken naar welke extra
inspanningen nodig zijn om weer in te stromen . Om het vakman(vrouw)schap
voldoende in de vingers te houden, gaan we ervan uit dat je binnen de termijn van 3
jaar na een sabbatical weer aan de gemiddelde kwaliteitsnormen over die periode kunt
voldoen.
Dispensatie of compensatieregeling
Een deelnemer kan een schriftelijk verzoek indienen voor een dispensatie of een
compensatieregeling, waaronder bijv. overheveling van surplus-uren uit eerdere jaren.
Daarbij kunnen ook afspraken worden gemaakt om in de toekomst wel aan de gestelde
eisen te kunnen voldoen.
Een fysieke visitatie kan onderdeel zijn van het stimuleren van een therapeut aan zijn
verplichtingen te voldoen. Daarnaast kunnen de ervaringen uit de visitaties
meegewogen worden als een therapeut in gebreke blijft.
Consequenties bij niet voldoen aan de herregistratie-verplichtingen
Een therapeut die ondanks overleg en afspraken in gebreke blijft, zal door de Kring
Registratie/Herregistratie in overleg met de Managementkring worden besproken.
Hij/zij kan worden voorgedragen om - tijdelijk- in een andere deelnemerscategorie te
worden geplaatst. Komen partijen niet overeen dan kan schorsing of uitschrijving uit het
SBLP register volgen.
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Bijlage 1. Schematisch overzicht van de professionele
ontwikkeling
Lichaamsgeoriënteerde therapeuten en Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapeuten:
Activiteit
Bijscholing toepasbaar binnen de werkvorm
van de therapeut
Het geven van workshops aan collega’s
Bijscholing voor de eigen ontwikkeling als
therapeut

Verplicht

Minimaal 16
Contacturen
per jaar

Bijscholing rond praktijkvoering
Leveren van bijdrage aan de beroepsgroep
Deelname aan Regiogroep of SBLP
deelnemersdagen

Facultatief 4
Contacturen

Reflecteren op het eigen therapeutschap via
supervisie, intervisie
Groepsvisitatie (max 6 contacturen)

Minimaal 12
Contacturen
per jaar

SBLP Herregistratie

Flexibel

Samen
minimaal 20
Contacturen
per jaar

Totaal

Totaal
minimaal
32
contacturen
per jaar
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Bijlage 2. Weging van activiteiten
Activiteit

Weging

Cursorische activiteiten die toepasbaar zijn binnen de werkvorm
van de therapeut of die betrekking hebben op de ontwikkeling als
therapeut; supervisie, intervisie, kennisoverdracht e.d. worden
berekend op basis van contacturen.

1 uur = 1 contactuur

Bestudeerde vakliteratuur wordt berekend op basis van het aantal
pagina’s. Het gaat om boeken, readers en/of specifieke
vaktechnische artikelen in tijdschriften. De literatuur moet
betrekking hebben op onderwerpen die toepasbaar zijn op de
lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie. Het lezen en bijhouden
van vaktijdschriften op zich levert geen punten op.

per 10 pagina’s = 1
contactuur

Bestuurs- en kringactiviteiten ten behoeve van de beroepsgroep
worden berekend op basis van het aantal uur dat besteed is aan
vergaderingen, kringbijeenkomsten, visitatie, administratie e.d. Dit
is exclusief reistijd.
Deelname aan SBLP deelnemers dag = 2 contacturen

3 uur = 1 contactuur

Schrijven van artikelen over het vak in readers en tijdschriften

½ A4 = 1 contactuur
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Stappenplan Herregistratie
Voorbereiden:
Bewijzen van deelname: >>Downloaden vanuit Lars ( bijscholing 2016) of website
•
•
•
•

•
•

Bij en nascholing; Instituut/docent, data met aantal contacturen; ondertekend
Super en/ of intervisie; data, contacturen, namen mededeelnemers, laten
ondertekenen
Literatuur; Titel, auteur, aantal pagina’s : 10
Algemene Verklaring:
o NAW actueel?
o VOG actueel?
o Naam en polisnummer BAV
o Tuchtrecht bij …en polisnummer
o Geschilleninstantie in het kader van Wkkgz geregeld bij…
o Kamer van Koophandel en inschrijvingsnummer
o Voldaan aan normen herregistratie;
§ 20 uur bijscholing, 12 uur super/intervisie
o Aantal cliënten berekenen
o Klachten? Afhandeling beschrijven in Toelichting
Toegang tot Lars; gebruikersnaam en wachtwoord
Alle bewijzen scannen en opslaan als pdf bestand

Deelnemers met een ontzorgpakket zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van
hun documenten bij de ledenadministratie!
Invoer in Lars
•
•
•
•
•

Inloggen bij Lars met je gebruikersnaam( dit is het emailadres dat van je bekend
is), en je wachtwoord
Ga naar NAW en controleer je gegevens
Ga naar het tabblad criteria en check je VOG, aanwezigheid BAV en Wkkgz
Zijn alle relevante diploma’s/bewijzen aanwezig onder Opleidingen?
Ga naar Bijscholingen: let op dat je het juiste jaar selecteert!
o Voer je bij/nascholingen en literatuur in
o Voer je super- en/of intervisie in
o Bijdrage aan beroepsgroep?
o Upload je ingevulde en ondertekende Algemene verklaring
o Laat je toetser weten dat je klaar bent
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