Wijzigingen registratiereglementen per 1 juli 2021

Wijzigingen registratiereglement cgt’ers en supervisoren
•

Er zijn ter verduidelijking tekstuele wijzingen doorgevoerd en een aantal zaken is
overzichtelijker neergezet.

•

Er is bij de cgt’er i.o. (hoofdstuk 1 – in het kort, artikel 1.3) toegevoegd dat de
basiscursus in de afgelopen acht jaar moet zijn afgerond en dat wanneer deze langer
dan acht jaar geleden is afgerond de aanvrager een individueel deviatieadvies kan
indienen bij de registratiecommissie (artikel 2.1.9). Dit werd al zo toegepast maar
stond nog niet duidelijk in het reglement.

•

De berekening van het aantal gewerkte uren m.b.t. de werksettingseis (artikel 1.2) en
werkervaringseis (artikel 2.1.1, 2.2.1, 2.2.5, 3.1.1, 3.2.1 en bijlage 2 artikel 1.1) is in
bijlage 1 gezet.

•

De bepaling m.b.t. het opnieuw aanvragen van registratie (artikel 2.2.5) is aangevuld.

•

De bepaling omtrent de bewijsstukken t.a.v. zelfstandigen is anders vermeld (bijlage
1).

•

T.a.v. de nascholing (bijlage 3) wordt m.b.t het ontvangen van supervisie en
leertherapie (herregistratie cgt’er) en ontvangen van supervisie en deelname
intervisie (herregistratie supervisor) e.e.a. verduidelijkt.

Wijzigingen registratiereglement cgw’ers
•

Er zijn ter verduidelijking tekstuele wijzingen doorgevoerd en een aantal zaken is
overzichtelijker neergezet, bijvoorbeeld m.b.t. de supervisiegever en de mogelijkheid
van een cgw’er om supervisiegever te zijn.

•

Bij de vooropleidingseisen (artikel 1.1) is ‘bacheloropleiding’ toegevoegd. Dit werd al
toegepast maar stond nog niet in het reglement.

•

Er is bij de cgw’er i.o. (hoofdstuk 1 – in het kort) toegevoegd dat de basiscursus in de
afgelopen drie jaar moet zijn afgerond en dat wanneer deze langer dan drie jaar
geleden is afgerond de aanvrager een individueel deviatieadvies kan indienen bij de
registratiecommissie (artikel 2.1.5). Dit werd al zo toegepast maar stond nog niet
duidelijk in het reglement. Deviatieadvies voor aanvragen registratie (artikel 2.1.5) is
ook aangevuld en verduidelijkt.

•

De berekening van het aantal gewerkte uren m.b.t. de werksettingseis (artikel 1.2.1)
en werkervaringseis (artikel 2.2.1 en 2.3) is in bijlage 1 gezet.

•

De bepaling omtrent de bewijsstukken t.a.v. zelfstandigen is anders vermeld (bijlage
1).

•

Er is een bijlage toegevoegd over het behalen van extra punten voor het
deviatieadvies (bijlage 3).

