Om toegelaten te worden tot het Seniorregister moet
de kandidaat een Masteropleiding vaktherapie hebben
afgerond. Verder gelden dezelfde eisen als in het
Basisregister ten aanzien van werkervaring, bij- en
nascholing. Supervisie, die onderdeel kan hebben
uitgemaakt van de Masteropleiding, is verplicht.

Herregistratie
Om de registratie te behouden, dient een vaktherapeut zich periodiek te herregistreren. Dit gaat
volgens een oplopend periodesysteem: de eerste
herregistratie moet 5 jaar na de (Basis)registratie
worden behaald, de tweede 7 jaar daarna, de derde 7 jaar
daarna, de vierde weer 7 jaar daarna, en de vijfde tot slot
10 jaar daarna. In iedere periode dient de kandidaat te
voldoen aan de werkervaringseisen en een aantal punten
te behalen onder andere voor het volgen van nascholing,
het deelnemen aan intervisie of bijvoorbeeld het verrichten
van bestuurlijke activiteiten of publiceren van artikelen.
Een compleet overzicht van puntentoekenning is te vinden
op www.registervaktherapie.nl.

Aanmelden en informatie
Op www.registervaktherapie.nl kunt u een formulier
downloaden, waarmee u zich kunt aanmelden voor het
(Senior) Register. Op deze website vindt u verder de
tarieven voor registratie en alle overige informatie die van
belang is met betrekking tot het (her)registratietraject.
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De Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
is een onafhankelijk kwaliteitsregister, opgericht door de
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Het doel van dit
Register is het bevorderen en bewaken van de deskundigheid
en professionaliteit van vaktherapeuten.

Om geregistreerd te worden in het Basisregister moet
een kandidaat voldoen aan een aantal voorwaarden op het
gebied van:
• Beroepsopleiding
Diploma van een door de FVB erkende HBO- of universi
taire opleiding vaktherapie.
• Werkervaring
Vijf jaar gemiddeld 16 uur per week gewerkt als vakthera
peut, met daarin de mogelijkheid van een ‘sabbatical year’.
• Supervisie
Minimaal 16 supervisiebijeenkomsten gevolgd, gegeven
door een door de SRVB erkend supervisor (LVSC ge
registreerd of gelijkwaardig).
• Nascholing
Door de SRVB geaccrediteerde cursussen en symposia
gevolgd.
• Intervisie, uitvoeren van bestuurlijke activiteiten, proflering
(alle facultatief)
Deelgenomen aan intervisie, bestuurlijke activiteiten uit
gevoerd (bijvoorbeeld bij een van de beroepsverenigingen)
of bijgedragen aan de profilering van vaktherapie (bijvoorbeeld door het publiceren van artikelen of het geven van
trainingen of workshops).

Vaktherapeuten die in aanmerking willen komen voor registratie moeten in elk geval lid zijn van één van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging
voor Beeldende Therapie (NVBT), de Nederlandse Vereniging
voor Danstherapie (NVDAT), de Nederlandse Vereniging voor
Dramatherapie (NVDT), de Nederlandse Vereniging voor
Muziektherapie (NVvMT) en de Nederlandse Vereniging voor
Psychomotorische Therapie (NVPMT).

Het belang van registratie
Voor vaktherapeuten biedt het Register een expliciete erkenning van hun beroepsmatige kennis en ervaring. Het Register
markeert en versterkt zo de positie van de individuele
vaktherapeut, en kan een hulpmiddel zijn voor verdere
professionele ontwikkeling.
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Voor werkgevers is het Register een steun bij het opbouwen
van een op kwaliteitsnormen afgestemd personeelsbestand
en bij het opstellen van opleidingsplannen.
Voor zelfstandig gevestigd vaktherapeuten is (kandidaat)
registratie vereist om vermeld te worden bij de zoekfunctie
‘therapeut zoeken’ op www.vaktherapie.nl. Zorgverzekeraars
kennen steeds vaker alleen vergoeding toe aan geregistreerde vaktherapeuten.
Er zijn twee registratieniveaus: de basisregistratie en de
seniorregistratie.

Voor het doorlopen van supervisie, het volgen van na
scholing en het participeren in intervisie, et cetera kunnen
punten worden behaald. In totaal moet een kandidaat 100
punten vergaren om te worden geregistreerd. Na aanmelding bij het Register heeft een kandidaat vijf jaar de tijd om
aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Een compleet
overzicht van deze voorwaarden en puntentoekenning is te
vinden op www.registervaktherapie.nl.

