REGLEMENT VOOR NASCHOLING EN (HER)REGISTRATIE
Artikel 1 | Algemeen
1.1

Onder nascholing voor de GZ-Haptotherapeut verstaat de Vereniging
het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening op het
gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude. Nascholing is
noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te kunnen
blijven waarborgen. Het kan de cliënt - en de instellingen /
organisaties, die de belangen van de cliënt behartigen - het
vertrouwen geven bij de GZ-Haptotherapeut in goede handen te zijn.

1.2

De GZ-Haptotherapeut-VVH kan na een periode van vijf (5) jaar alleen
dan geregistreerd kan blijven in het Kwaliteitsregister van GZHaptotherapeuten wanneer hij in die periode voldoende tijd aan
nascholing heeft besteed.

1.3

De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) vindt nascholing een
zaak van de GZ-Haptotherapeut en van de gehele Vereniging.

1.4

1.3.1

De GZ-Haptotherapeut heeft de verantwoordelijkheid om zich
na te scholen en kiest daarbij die activiteiten die voor hem op
dat moment het meest adequaat zijn.

1.3.2

De Commissie voor Accreditatie Opleidingen keurt goed welke
nascholingsactiviteiten voor accreditatie in aanmerking
komen.

De Vereniging heeft op het gebied van nascholing een meervoudige
taak.
1.4.1

Zij draagt zorg voor adequate informatie aan haar leden
omtrent het aanbod van nascholingsactiviteiten.

1.4.2

Zij doet aan haar leden opgave van activiteiten die passend
zijn binnen de nascholing, onder vermelding van de te
behalen studiebelastingsuren.

1.4.4

Met
het
bevorderen
van
de
kwaliteit
van
de
beroepsuitoefening middels nascholing kan de Vereniging de
kwaliteit van de behandeling van de individuele leden blijvend
waarborgen en naar buiten toe de haptotherapie en de GZHaptotherapeut representeren en ondersteunen.

Begripsbepalingen
GZ-Haptotherapeut
De haptotherapeut die in het bezit is van het Bewijs van Geregistreerd GZHaptotherapeut en die praktijk uitoefent (A-lid).
De haptotherapeut die in het bezit is van het Bewijs van Geregistreerd GZHaptotherapeut en die géén praktijk uitoefent (B-lid).
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Registratieperiode
Een periode van vijf (5) jaar tussen het moment van registratie en
herregistratie, te beginnen vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar na
opname in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeutenen en elke
daaropvolgende van steeds vijf (5) jaar.
Voor het verkrijgen casu quo behouden van het Bewijs van Geregistreerd GZHaptotherapeut wordt voorts verwezen naar de statuten en overige
reglementen.
Artikel 3 | Herregistratie
3.1

Herregistratie vindt
Registratiereglement.

plaats

volgens

de

bepalingen

3.2

Elke vijf (5) jaar dienen minimaal 160 studiebelastingsuren te worden
behaald, waarvan minimaal 120 studiebelastingsuren in de categorie
haptotherapeutische deskundigheidsbevordering (HTD). Een nadere
uitwerking hiervan is beschreven in het Accreditatie Instrument
Nascholingen. Tenminste twee cursussen van het totaal dienen
aangemerkt te zijn als medisch / psychosociaal.

3.3

De GZ-Haptotherapeut draagt er zorg voor dat hij van iedere
nascholingsactiviteit een bewijs van deelname / certificaat ontvangt.
Deze dient te kunnen worden overlegd bij visitatie.
Voor elke nascholing / activiteit wordt door het lid de presentielijst
ingevuld en getekend, of het betreffende formulier ingevuld,
ondertekend en ingestuurd.

3.4

Wanneer na de periode van vijf (5) jaar niet het vereiste minimum
aantal studiebelastingsuren door de GZ-Haptotherapeut is behaald,
wordt zijn registratie in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten
niet gecontinueerd.

3.5

Als door bijzondere persoonlijke omstandigheden het volgen van de
minimale nascholingsactiviteiten niet mogelijk was, kan de GZHaptotherapeut zich wenden tot de Commissie voor Individuele
Registratie met een - met redenen omkleed - verzoek om tot een
aangepaste regeling te komen.

3.6

Wanneer de GZ-Haptotherapeut aan het einde van de
(her)registratieperiode van vijf (5) jaar meer dan honderdzestig (160)
studiebelastingsuren heeft behaald, kan hij / zij maximaal 32
studiebelastingsuren
meenemen
naar
de
eerstvolgende
herregistratieperiode. Eerst tellen de studiebelastingsuren HTD mee,
daarna aangevuld met maximaal 8 studiebelastingsuren ATD tot een
totaal van maximaal 32 studiebelastingsuren.

Dit document is vastgesteld op de Algemene ledenvergadering d.d. 27-11-2018.
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