
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIJZENREGLEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingangsdatum 1 juli 2022 

  



 

 Prijzenreglement   1 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 1 

1.  Definities ................................................................................................................................................ 2 

2.  Doel/soorten prijzen .............................................................................................................................. 2 

3.  De VGCt N=1-verslag prijs ...................................................................................................................... 3 

4.  De VGCt cursus prijs ............................................................................................................................... 3 

5.  De VGCt supervisie-evaluatieverslag prijs ............................................................................................ 3 

6.  Wijziging prijzenreglement ................................................................................................................... 4 

7.  Privacy ................................................................................................................................................... 4 

 

 

  



 

 Prijzenreglement   2 

1. Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

CGW congres-   

arrangement: gratis deelname aan het CGW Congres van de VGCt in het jaar dat de prijs gewonnen is. 

 

Cursus: door de VGCt geaccrediteerde cursus. 

 (Zie accreditatiereglement cgt’ers en supervisoren en accreditatiereglement cgw’ers) 

 

Cursusdraaiboek: het document dat nodig is voor het aanvragen van de accreditatie van een cursus en 

waaruit de eisen aan inhoud, doel, omvang en inzet van docenten blijken. Het kan 

gaan om draaiboeken van alle cursussen genoemd in de accreditatiereglementen van 

de VGCt. 

 (Zie accreditatiereglement cgt’ers en supervisoren en accreditatiereglement cgw’ers) 

 

Dagen: alle dagen van de week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen 

of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen. 

 

Jury: registratiecommissie of accreditatiecommissie 

 

Lidmaatschap:  lidmaatschap van de VGCt als bedoeld in artikel 3 lid 1 t/m 8 van de statuten.  

 

N=1-verslag: verslag van een behandeling waarbij is gewerkt volgens de stappen van het cognitief 

gedragstherapeutisch proces. Het schrijven van een N=1-verslag is de proeve van 

bekwaamheid waarmee de opleiding tot cognitief gedragstherapeut wordt afgerond. 

Onder N=1 verslag worden ook de N=2 verslagen als bedoeld in artikel 2.1.6 van het 

Registratiereglement cgt’ers en supervisoren begrepen.  

(Zie ook begripsbepaling registratiereglement cgt’ers en supervisoren) 

 

NJC-arrangement: twee dagen gratis deelname aan het najaarscongres van de VGCt met één 

bijbehorende gratis overnachting in het jaar dat de prijs gewonnen is.  

 

Prijzenjaar: periode van 1 juni van het huidige jaar tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar. 

 

Schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch 

communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. 

 

Supervisie-   

evaluatieverslag: verslag als bedoeld in artikel 2.1.2 van het Registratiereglement cgw’ers. 

  

VGCt: De Vereniging voor Gedragstherapieën en Cognitieve Therapieën, gevestigd te Utrecht, 

KvK nr. 40533159. 

2.  Doel/soorten prijzen 

1. De VGCt kent 3 soorten prijzen. Dit zijn de VGCt N=1-verslag prijs, de VGCt cursus prijs en de VGCt 

supervisie-evaluatieverslag prijs. 

2. De prijzen zijn bedoeld om anderen te inspireren en handvaten te bieden voor het schrijven van hun eigen 

N=1-verslag, cursusdraaiboek en supervisie-evaluatieverslag. 

3. De prijzen en procedures worden hieronder per prijs behandeld.   

4. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. 
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3.  De VGCt N=1-verslag prijs 

1. De VGCt N=1-verslag prijs is de jaarlijkse prijs voor het beste/meest interessante N=1-verslag.  

2. De beoordeling van de N=1 verslagen door de registratiecommissie (jury) vindt plaats gedurende het 

prijzenjaar.  

3. De registratiecommissie (jury) houdt gedurende het prijzenjaar een longlist bij van 10 tot en met 25 N=1-

verslagen. Iedere N=1-verslag lezer/beoordelaar van de registratiecommissie (jury) kan een N=1-verslag op 

de longlist plaatsen die hem/haar in het bijzonder (kwaliteit/originaliteit/vernieuwend) is opgevallen. 

4. Eind juni/begin juli, na het einde van de beoordelingsperiode, bespreekt de registratiecommissie (jury) in 

een aparte vergadering de longlist en kiest met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal 

aanwezige registratiecommissieleden, één N=1-verslag uit die als best/meest interessant van dat 

prijzenjaar wordt beoordeeld.  

5. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het najaarscongres (eventueel tijdens het 

kaderledendiner).  

De schrijver van het N=1-verslag wordt door het bestuur/bureau uitgenodigd op het najaarscongres om de 

prijs in ontvangst te nemen.  

6. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 250,- en een NJC-arrangement. 

4.  De VGCt cursus prijs 

1. De VGCt cursus prijs is de jaarlijkse prijs voor het meest interessante cursusdraaiboek van een door de 

VGCt geaccrediteerde cursus.  

2. De beoordeling van de cursusdraaiboeken door de accreditatiecommissie (jury) vindt plaats gedurende 

het prijzenjaar.  

3. De accreditatiecommissie (jury) houdt gedurende het prijzenjaar een longlist bij van 10 tot en met 25 

cursusdraaiboeken. Iedere beoordelaar van de accreditatiecommissie kan een cursusdraaiboek op de 

longlist plaatsen die hem/haar in het bijzonder (kwaliteit/originaliteit/vernieuwend) is opgevallen. 

4. Eind juni/begin juli, na het einde van de beoordelingsperiode, bespreekt de accreditatiecommissie (jury) in 

een aparte vergadering de longlist en kiest met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal 

aanwezige accreditatiecommissieleden, één cursus uit die als meest interessant van dat prijzenjaar wordt 

beoordeeld.  

5. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het najaarscongres (eventueel tijdens het 

kaderledendiner).  

De hoofddocent van de cursus wordt door het bestuur/bureau uitgenodigd op het najaarscongres om de 

prijs in ontvangst te nemen.  

6. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 250,- en een NJC-arrangement. 

5.  De VGCt supervisie-evaluatieverslag prijs 

1. De VGCt supervisie-evaluatieverslag prijs is de jaarlijkse prijs voor het beste/meest interessante supervisie-

evaluatieverslag (cgw’er).  

2. De beoordeling van de supervisie-evaluatieverslagen door de registratiecommissie (jury) vindt plaats 

gedurende het prijzenjaar.  

3. De registratiecommissie (jury) houdt gedurende het prijzenjaar een longlist bij van 10 tot en met 25 

supervisie-evaluatieverslagen. Iedere lezer/beoordelaar van de registratiecommissie (jury) kan een 

supervisie-evaluatieverslag op de longlist plaatsen die hem/haar in het bijzonder 

(kwaliteit/originaliteit/vernieuwend) is opgevallen. 

4. Eind juni/begin juli, na het einde van de beoordelingsperiode, bespreekt de registratiecommissie (jury) in 

een aparte vergadering de longlist en kiest met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal 

aanwezige registratiecommissieleden, één supervisie-evaluatieverslag uit die als best/meest interessant 

van dat prijzenjaar wordt beoordeeld.  

5. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het najaarscongres (eventueel tijdens het 

kaderledendiner).  
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De schrijver van het supervisie-evaluatieverslag wordt door het bestuur/bureau uitgenodigd op het 

najaarscongres om de prijs in ontvangst te nemen.  

6. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 250,- en een NJC-of CGW congres-arrangement. 

6. Wijziging prijzenreglement 

Het bestuur van de VGCt behoudt zich het recht voor te allen tijde dit prijzenreglement te wijzigen 

overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren dan ook om dit prijzenreglement regelmatig op 

wijzigingen te controleren. Dit prijzenreglement is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2019. 

7. Privacy 

1. De winnaars van de VGCt prijzen worden met hun voor- en achternaam en met de titel/het onderwerp en 

een samenvatting van hun N=1-verslag, supervisie-evaluatieverslag dan wel cursus op de website en/of in 

de nieuwsbrief (digitaal/papier) en/of op social media vermeld.  

2. Voor het maken en gebruiken van foto’s van de winnaars op de website, in de nieuwsbrief (digitaal/papier) 

en op social media zal vooraf toestemming worden gevraagd.  

 

 


