
 

© Registerplein | Pagina 1 van 7 

Accreditatiereglement Registerplein 
Ingangsdatum 1 juli 2017, versie 1.  
 
Dit reglement bevat werkwijzen en voorwaarden voor de accreditatie van deskundigheidsbevorderende 
activiteiten. Bepalingen in dit reglement kunnen niet in de plaats treden van de registratienorm en gelden 
vanaf de ingangsdatum van dit document. Voorgaande versies komen vanaf de ingangsdatum van dit 
document te vervallen. 
 
Registerplein biedt geen waarborg voor de inhoudelijke kwaliteit van deskundigheidsbevorderende activiteiten. 
Door accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten waarborgt Registerplein de relevantie voor de 
beroepsuitoefening en de netto tijdsbesteding. 
 
Dit accreditatiereglement is van toepassing op de registratienormen voor: 

• Register GGZ-agogen (GGZ) 

• Sociaal Agogen (AG) 

• Register Maatschappelijk Werk (MW) 

• Register Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD) 

• Register Cliëntondersteuners (CO) 

• Register Gezinshuisouders (GHO) 

• Register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld (AF) 
 
De in dit reglement vermelde registerpunten gelden niet als in de hierboven genoemde 
(registratie)reglementen anders is vermeld. Bij afwijkingen is het aantal toe te kennen registerpunten van het 
betreffende (registratie)reglement leidend. 
 
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
Vastgesteld door het bestuur Registerplein, 
volgens de vastgestelde procedures,  
te Utrecht, 28  juni 2017, 
 
 
 
Mw. M. Babović MSc 
Directeur-bestuurder Registerplein 
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1. Accreditatiesysteem 
 

1. Registerplein maakt gebruik van een online registratie- en accreditatiesysteem. Opleiders (aanbieders 
van deskundigheidsbevorderende activiteiten) en geregistreerden kunnen geen rechten ontlenen aan 
verstrekte bewijzen en verklaringen die niet via dit systeem zijn opgegeven. 

2. De verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor een juiste opgave van informatie berust bij de 
opleider/ geregistreerde én kan niet afgewend worden op Registerplein. 

3. De werkwijze en procedures van het registratie- en accreditatiesysteem gelden als aanvullende 
voorwaarden op de bepalingen uit dit reglement. 

 
 

2. Berekening registerpunten 
 
De netto tijdsduur van een deskundigheidsbevorderende activiteit wordt uitgedrukt in registerpunten met in 
achtneming van de volgende criteria: 

1. Eén uur netto scholing is één punt. 
2. Bij registratie in hele uren wordt 30 minuten tot 59 minuten naar boven afgerond tot een heel punt. 
3. Bij registratie in decimalen worden minuten omgerekend tot 1 cijfer achter de komma. (bijv. 30 

minuten = 0,5 punten). 
4. Bij de berekening van de netto scholingsduur wordt niet inbegrepen: 

a. Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, etc.  
b. Reizen en vrijetijdsbesteding. 
c. Welkomstspeeches, inleidingen, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen 
d. Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling aan het einde van een scholingsactiviteit 
e. Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen 

5. Bij een aantal registers wordt een staffel gehanteerd voor de berekening van registerpunten, in die 
gevallen kan de staffel methode leidend zijn. Dit betreft de registers: AG, GGZ, MW. 

6. Bij overige deskundigheidsbevorderende activiteiten kan een andere berekening gevolgd worden voor 
de toekenning van registerpunten. 

 
 

3. Aanmelden van scholing door opleiders 
 

1. Accreditatieaanvragen van opleiders bevatten ten minste een opgave van: 
a. Bewijs van tijdsbesteding: o.a. Het programma met vermelding van de onderdelen, starttijd, 

eindtijd en pauzes. 
b. Bewijs van beroepsrelevantie (o.a leerdoelen en competenties) 

2. De opleider hanteert een verifieerbare maatstaf voor presentie voordat een bewijs van deelname 
wordt verstrekt c.q. presentie wordt opgegeven. 

3. De scholing is objectief en vrij van commerciële aanbiedingen. 
4. De tarieven die aan opleiders worden berekend voor accreditatie zijn gepubliceerd op de website van 

Registerplein. 
 
 

4. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 
In aan aantal (oude) registratiereglementen is de benaming voor geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering “opleidingstraject”. 

 
1. Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt verstaan: Elke (georganiseerde) vorm van 

educatie die gericht is op het verwerven en/of onderhouden van relevante kennis en/of vaardigheden 
voor de uitoefening van het beroep. Voorbeelden van vormen van scholing zijn: training, cursus, 
college, lezing, seminar, congres, E-learning, webinar. 

2. Geaccrediteerde scholing:  
a. is relevant voor de uitoefening van het beroep. De beroepsrelevantie is gerelateerd aan het 

register waarvoor de scholing wordt aangemeld en het de daarbij geldende kenmerken, waaronder 
het beroepsprofiel. De relevantie per register is beschreven in de bijlage van dit reglement. 

b. heeft aandacht voor de transfer naar de praktijk. 
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c. is didactisch verantwoord. 
d. wordt gegeven door een voldoende gekwalificeerde docent/trainer. 

3. Registerplein kan per register nadere eisen stellen aan de relevantie voor geaccrediteerde scholing. De 
relevantie per register wordt in de bijlage van dit reglement benoemd.  

4. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt opgenomen in de openbare scholingsagenda van 
Registerplein. 

5. Voor de registers MW, SA en GGZ worden, mits voldaan aan de beroepsrelevantie, ook de 

accreditaties erkend die worden verstrekt door: Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO 
of VETRON. Voor het register CO wordt, mits voldaan aan de beroepsrelevantie, ook SKJ-
accreditatie erkend. 

 
 

5. Reflectie 
 

1. Registerpunten voor reflectie kunnen behaald worden met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, 
werkgerichte coaching en werkbegeleiding. Als in een registratiereglement reflectie niet specifiek als 
aparte categorie is benoemd, dan valt reflectie onder overige deskundigheidsbevordering (in 
(registratie)reglementen van de registers ook wel aangeduid als “vrije ruimte” of “niet 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering”). De voorwaarden om een activiteit als reflectie te 
kunnen aanmerken, blijven ook in dat geval bestaan. 

2. Het aantal registerpunten voor reflectie kan verschillen per register. Het aantal toe te kennen 
registerpunten en de benodigdheden voor opgave van reflectie zijn vermeld in de bijlage “Overige 
deskundigheidsbevordering & reflectie”. 

3. Bijeenkomsten voor reflectie kunnen ook online plaatsvinden als daarbij live interactie in beeld en 
geluid gewaarborgd is voor alle deelnemers, zodat verbale- en non-verbale communicatie hoorbaar en 
zichtbaar is. 

4. Supervisie is een persoonlijk leerproces onder begeleiding van een supervisor. De supervisant wordt 
tijdens minimaal 6 (online) sessies gestimuleerd tot reflectie op het eigen leerproces en op het eigen 
professioneel handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en wederzijds 
beïnvloeden. 

5. LVSC-Supervisie is een supervisietraject van minimaal 6 (online) sessies onder begeleiding van een 
LVSC-geregistreerde supervisor, waarbij een leerverslag wordt gemaakt. 

6. Intervisie is op basis van gelijkwaardigheid systematische reflectie op het professioneel handelen door 
collega’s, die een vastgestelde periode regelmatig (online) bijeenkomen. Een interne minder 
gestructureerde vorm van intervisie wordt ook wel intercollegiale consultatie genoemd. Er is sprake 
van een intervisietraject als er 6 of meer bijeenkomsten binnen 1 jaar worden gehouden met circa 4 
tot 8 deelnemers, waarbij elke deelnemer een leerverslag bijhoudt. 

7. Casuïstiekbespreking is de leer van de casus. Een casus is een reconstructie van een situatie van een 
hulpvrager en het handelend optreden van een (of meerdere) hulpverlener(s), aangevuld met 
reflecties. Tijdens de (online) casuïstiekbespreking wordt uitgebreid stilgestaan bij preventie, 
signalering, het betrekken van het netwerk en het bespreekbaar maken van signalen binnen het 
netwerk. Een casus wordt door minimaal 2 tot maximaal 8 deelnemers wordt besproken. 

8. Werkgerichte coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij een coach op interactieve 
wijze de gecoachte tijdens de uitoefening van het beroep aanzet tot effectief gedrag in zijn of haar 
werk door: (1) bewustwording en persoonlijke groei, (2) het vergroten van zelfvertrouwen en (3) het 
exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Een coachingstraject bestaat uit 6 of 
meer (online) bijeenkomsten die binnen 1 jaar worden gehouden onder begeleiding van een 
gediplomeerde coach na afname van een intakegesprek. 

9. Werkbegeleiding (ook wel mentorschap genoemd) heeft tot doel om medewerkers te begeleiden in 
het realiseren van de door de organisatie gestelde (functie)doelstellingen en werkwijzen. 
Werkbegeleiding/ mentorschap bestaat uit in regelmatige frequentie gehouden individuele of 
groepsgewijze (online) bijeenkomsten onder leiding van een werkbegeleider, waarin medewerkers 
rapporteren over de door hen verrichte werkzaamheden én de wijze waarop het werk is verricht. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt gereflecteerd op de kwaliteit van de werkuitvoering en het beoogde 
beleid en/of plan van aanpak van de organisatie. De werkbegeleider geeft daarbij zo nodig 
aanwijzingen voor bijsturing, als dan niet met gebruikmaking van (eigen) observaties van de 
werkuitvoering en van toepassingen zijnde richtlijnen.  
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6. Overige deskundigheidsbevordering 
In aan aantal (oude) registratiereglementen is de benaming voor overige deskundigheidsbevordering 
“vrije ruimte” of “niet geaccrediteerde deskundigheidsbevordering”. 

 
1. De activiteiten die niet volgens de criteria uit dit reglement aangemerkt kunnen worden als 

geaccrediteerde deskundigheidsbevordering of als reflectie, kunnen geregistreerd worden als overige 
deskundigheidsbevordering.  

2. De activiteiten die tot overige deskundigheidsbevordering gerekend worden zijn weergegeven in de 
bijlage “overige deskundigheidsbevordering & reflectie”. 

3. Per register is bepaald of een activiteit als  overige deskundigheidsbevordering kan worden 
opgegeven. Per register kunnen het aantal toe te kennen registerpunten verschillen. 

4. Overige deskundigheidsbevordering moet relevant zijn voor de beroepsuitoefening van het register 
waarbij ze worden opgegeven. 
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Bijlage beroepsrelevantie 
 

GGZ-agogen 
 
Relevante scholing GGZ-agogen 

De volgende specifieke competenties zijn relevant voor de ggz-agoog: 

1. Werkt outreachend 
2. Ondersteunt de cliënt in het herstelproces 
3. Ondersteunt de cliënt bij rehabilitatie 
4. Ondersteunt de cliënt bij netwerkontwikkeling 
5. Motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering 
6. Werken in gedwongen kader 
7. Creëert een therapeutisch (leef)klimaat binnen de groepsgerichte behandeling 

De volgende generieke competenties zijn relevant voor de ggz-agoog: 

1. Is contactueel en communicatief vaardig 
2. Werkt vraaggericht 
3. Werkt doel- en resultaatgericht 
4. Is ondernemend en innovatief 
5. Werkt inzichtelijk en verantwoord 
6. Werkt samen in (multidisciplinaire) netwerken en teams 
7. Is professioneel en kwaliteitsgericht 

De volgende werkgebieden zijn relevant voor de ggz-agoog: 

1. Jeugd: geestelijke ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, omgevingsproblematiek, aangeboren 
factoren 

2. Volwassenen: intramuraal en ambulante behandeling, verstandelijke beperking, psychiatrie, 
aangepaste begeleiding en behandeling 

3. Ouderen: psychische aandoeningen, verpleging met een psychogeriatrische functie, geriatrische 
behandeling en begeleiding, lichamelijke (somatische) aandoeningen 

4. Forensische psychiatrie: raakvlak van de geestelijke gezondheidszorg met justitie, personen met 
vrijheidsbeperkende maatregel, gedwongen verpleging en behandeling, terbeschikkingstelling (tbs) 

5. Verslavingszorg: klinische en ambulante begeleiding en behandeling van problemen met het gebruik 
van verslavende middelen en/of activiteiten zoal o.a.: alcohol, drugs, geneesmiddelen of gokken, seks, 
gamen 

6. Preventie: voorkomen van ernstige psychische problemen, vroegtijdige signering, verergering bij 
psychische aandoening voorkomen 

 

Maatschappelijk Werk 
 
Relevante scholing Maatschappelijk Werk 
Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun 
dagelijks leven of in hun werk. De kerntaken zijn: 
 
Directe en indirecte hulp- en dienstverlening 

1. Werken met en namens cliënten: psychosociale hulpverlening 
- Veranderings- en competentiegerichte begeleiding 
- Ondersteunende en stabiliserende begeleiding 
- Outreachende benadering – bemoeizorg 
- Concrete en informatieve hulpverlening 
- Onderzoek en rapportage 
- Belangenbehartiging en conflictbemiddeling 
- Case management, zorgcoördinatie, zorgbemiddeling en zorgafstemming 
- Uitbouwen en ondersteunen van sociale netwerken 
- Crisisinterventie 

2. Werken voor cliënten en potentiële cliënten 
- Signalering 
- Collectieve belangenbehartiging 
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- Preventie 
- Coachen en begeleiden van vrijwilligers en netwerkgroepen 
- Werken in en vanuit een arbeidsomgeving 

 
Werken vanuit een arbeidsomgeving 

3. Werken in de eigen instelling of organisatie 
- Bijdragen aan beleidsuitvoering en beheer 
- Bijdragen aan beleidsontwikkeling 
- Intercollegiaal samenwerken en (laten) begeleiden van werken en leren 

4. Werken in externe samenwerkingsverbanden 
- Opzetten van en participeren in samenwerkingsverbanden 
- Eigen beroep en beroepshandelen profileren en verantwoorden 
- Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals 

 
Werken aan professionaliteit en professionalisering 

5. Zichzelf ontwikkelen in het beroep 
- Reflecteren op het eigen handelen 
- Plannen van competentieontwikkeling 

6. Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep 
- Bijdrage leveren aan (praktijk)opleiding van toekomstige vakgenoten 
- Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in nieuwe beroepsopgaven 
- Meewerken aan kennisontwikkeling 
- Verspreiden van nieuwe kennis 

 

Cliëntondersteuners 
 
Relevantie scholing Cliëntondersteuners 
Deskundigheidsbevordering draagt bij aan de taken en competenties van de cliëntondersteuner zoals 
omschreven in het beroepsprofiel van de cliëntondersteuner en heeft aandacht voor de transfer naar de 
praktijk. De volgende competenties zijn relevant:  

1. Versterken van sociale netwerken* 
2. Kennis van mensen met een beperking* (zoals LVG, autisme, GGZ, ADHD, NAH, dementie, chronisch 

zieken) 
3. Herkennen en erkennen van beperkingen* 
4. Verduidelijken ondersteuningsbehoefte van mensen met een beperking middels brede 

vraagverduidelijking 
5. Ondersteunen naar eigen regie 
6. Levensbrede en stelseloverstijgende ondersteuning 
7. Zoeken naar balans tussen belangen van individu, netwerk en samenleving 
8. Professionaliteit 
9. Kennis sociale kaart 
10. Kennis psycho-educatie 
11. Stemt communicatie af op cliënt 

* Van 1 t/m 3 is voor de professional 1 competentie verplicht. 
 

Sociaal Juridische Dienstverleners 
 
Relevantie scholing Sociaal Juridische Dienstverleners 
De volgende competentiegebieden zijn relevant: 

1. Administratieve, documentaire en registratief statische vaardigheden 
2. Belastingen (inkomstenbelasting en toeslagen) 
3. Burgerrecht 
4. Conflict en conflicthantering 
5. Diagnostische vaardigheden 
6. Dossiers 
7. Familierecht 
8. Financiën 
9. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 
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10. Huisvesting 
11. Hulpen dienstverlening 
12. (Juridisch) recht, wet en (fiscale) regelgeving 
13. Kennisontwikkeling voor het beroep 
14. Methodische vaardigheden 
15. Onderwijs en consumentenzaken 
16. Opbouwwerk 
17. Ouderenwerk 
18. Samenwerken 
19. Schuldhulpverlening 
20. Sociaal cultureel 
21. Sociaal maatschappelijke voorzieningen 
22. Sociale vaardigheden 
23. Strafzaken 
24. Systemen 
25. Taal en communicatie 
26. Thuiszorg 
27. Vreemdelingenrecht 

 

Gezinshuisouders 
 
Relevantie scholing Gezinshuisouders 
De volgende deelgebieden zijn relevant:  

1. Zorg: pedagogiek en methodiek, sociologie, sociale vaardigheden, ontwikkelingspsychologie 
2. Recht: juridische kennis, omgaan met privacy, verslaglegging 
3. Ondernemen: financieel beheer, administratie, management, organisatie, netwerken 

Voorbeelden zijn scholing voor: omgaan met agressie, seksualiteit (vlaggensysteem), signs of safety, 
herkennen/signaleren van kindermishandeling, omgaan met ouders, gespreksvoering met ouders en 
kinderen, specifieke methodieken gericht op persoonlijke interesse of wat nodig is binnen het gezin, 
oplossingsgericht werken, kennis van stoornissen, contextueel werken, groepswerk, of 
trauma(verwerking), BHV/EHBO. 

 

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld 
 
Relevante scholing Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld 
De aandachtsfunctionaris houdt zich bezig met het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
volgende elementen zijn relevant: 

1. Procedures opstellen, bewaken en onderhouden 
2. Herkennen van signalen 
3. Melding doen 
4. Gedragscode aandachtsfunctionarissen 
5. Sectoren o.a.: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, langdurige 

AWBZ zorg, jeugdzorg, justitie en asielzoekerscentra. 
 


