
Pagina 1 van 3 

 

 

Reflectie in het kader van beroepsregistratie 

 

Toelating 

 

Om toegelaten te kunnen worden tot een Registratie Plus alsook bij het verlengen van de registratie moet de 

professional  activiteiten ontplooien die gericht zijn op de reflectie op het eigen professioneel handelen door 

middel van (bij voorkeur een combinatie van) een of meerdere vormen van reflectie: 

 

a. Supervisie: minimaal tien bijeenkomsten supervisie bij een LVSC-geregistreerde supervisor1. 

Hiervan moet een recente verklaring (van na diplomering en niet langer dan vijf jaar geleden) worden overlegd die 

door de supervisor is ondertekend. De duur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de gekozen vorm: 

I Individuele supervisie met één supervisant: minimaal 10 sessies van minimaal 1 uur 

II  Triade supervisie met twee supervisanten: minimaal 10 sessies van minimaal 1,5 uur 

II  Groepssupervisie met drie supervisanten: minimaal 10 sessies van minimaal 2 uur 

IV Groepssupervisie met vier supervisanten: minimaal 10 sessies van minimaal 2,5 uur  

 

b. Intervisie: minimaal 20 bijgewoonde bijeenkomsten 

Onder intervisie wordt het volgende verstaan: bij intervisie komt een groep collega’s over een langere tijdsperiode 

regelmatig samen om elkaar methodisch te beoordelen, om elkaar te begeleiden en om van de ervaringen die met 

het eigen uitvoeren van beroepstaken worden opgedaan te leren.  

Doel is om het inzicht in het eigen functioneren als professional en de kwaliteit van het eigen beroepsfunctioneren 

- in het bijzonder in het hanteren van interacties - te verbeteren. 

Omvang en samenstelling van een intervisiegroep: 

 Een intervisiegroep is een groep professionals die idealiter  bestaat uit vier tot zes deelnemers,  

 die een vergelijkbaar of overeenkomstig beroep of functie uitoefenen,  

 die onderling geen directe gezagsrelatie en bij voorkeur ook geen onderlinge werkrelatie hebben in de 

uitvoering van hun werk. 

                                                
1 Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching, www. lvsc.eu (lid van ANSE, Association of National Organisations for 

Supervision in Europe). 
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Frequentie en tijd: 20 bijeenkomsten van minimaal 1,5 à 2 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers), met een 

frequentie van idealiter eens per 8 weken. 

 

c. Werkbegeleiding: minimaal 30 uur ontvangen werkbegeleiding 

Onder werkbegeleiding wordt het volgende verstaan: 

In werkbegeleiding worden uitvoerende medewerkers van een organisatie procesmatig begeleid opdat zij de door 

de organisatie gestelde doelen en werkwijzen behorende bij hun functie-uitoefening adequaat realiseren.  

De bijeenkomsten vinden gemiddeld een keer per week plaats. 

De betreffende medewerkers rapporteren individueel of groepsgewijs aan de werkbegeleider over de aard en wijze 

van de door hen verrichte werkzaamheden. 

De werkbegeleider toetst de kwaliteit van de werkuitvoering aan het door de organisatie vastgestelde beleid en 

stuurt waar nodig bij door richtlijnen, adviezen en ondersteuning te bieden, mede vanuit (eigen) observaties. 

De werkbegeleider is gewoonlijk een leidinggevende- of stafmedewerker in dienst van een organisatie. 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

Ingeval van supervisie dient een door de supervisor getekende supervisieverklaring te worden overlegd. 

Ingeval van intervisie moet een verklaring worden overlegd, ondertekend door de intervisant, de mede-intervisanten 

èn door de werkgever, waarin deze verklaren wat de omvang is in aantal bijeenkomsten en uren per bijeenkomst en 

dat deze is uitgevoerd conform de beschrijving hierboven. 

 

In geval van werkbegeleiding zal de professional een verklaring dienen te  overleggen ondertekend door werkgever 

en/of begeleider waarin deze verklaart wat de omvang is in aantal bijeenkomsten en uren per bijeenkomst en dat 

deze is uitgevoerd conform de beschrijvingen hierboven. 

 

Invulformulieren voor supervisie, bijgewoonde intervisie en ontvangen werkbegeleiding kunt u vinden op onze 

website www.registerplein.nl, bij Links & Downloads. 

 

 

 

http://www.registerplein.nl/


Pagina 3 van 3 

N.B.: Alleen reflectie die niet langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgehad kan meetellen voor de 

beroepsregistratie. 

 

N.B.: Een combinatie aangetoond van b.v. 15 uur ontvangen werkbegeleiding plus 10 bijgewoonde intervisie 

bijeenkomsten o.i.d. is ook akkoord voor toelating tot Registratie Plus. 

 

N.B.: Aan de reflectie t.b.v. de specialisaties kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Raadpleeg hiervoor de 

registratie-en verlengingscriteria van de gewenste specialisatie. 
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