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Verzoek Overgangsregeling Cliëntondersteuners 
Van 1-1-2020 tot 31-12-2020 

 

Ik, heer/mevrouw*  

…………………………………………………………………………….……………………………(naam) 

dien hierbij een verzoek in bij Registerplein om te kennen geven dat ik gebruik wil maken van de 

overgangsregeling in het register Cliëntondersteuners zoals die is opgesteld door de BCMB. In deze 

overgangsregeling krijg ik toegang tot de registratie Basis als ik kan aantonen dat: 

 

 ik ben in het bezit van het HBO diploma ………………………… en dat ik een kopie van dit 

diploma toevoeg bij mijn aanvraag1.   

 

 Ik binnen een half jaar de 4 (2-daagse) masterclasses Basis Clientondersteuning2 ga volgen 

bij de BCMB en deze met een voldoende ga afronden 

 

 ik in het bezit ben van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) NP niet ouder dan 12 

maanden en dat ik een kopie toevoeg bij mijn aanvraag3  

 

 Ik mijn CV toevoeg bij mijn aanvraag. 

 

 Ik tijdens een half jaar supervisie ontvang van een ervaren cliëntondersteuner (Plusregister) 
te weten: 

 Naam ……………………………………………………………………….. 

 Registratienummer 4610………………………………………………….. 

 Na dit half jaar ontvang ik een verklaring van deze ervaren Clientondersteuner dat ik 

het supervisietraject met een voldoende heb afgerond.   

 

 Ik toestemming geef aan Registerplein om mijn verzoek met de BCMB te bespreken 

Alle hokjes moeten zijn aangevinkt om de aanvraag in behandeling te nemen. 

                                                           
1 Let op: indien uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt er in het systeem PE-online naast een upload 

van het diploma ook een uittreksel van het diplomaregister van DUO gevraagd. Voor meer informatie 
klik hier>> 
 
2 1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven. 2. Wetgeving, 

Financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning. 3. Samenwerken op alle niveaus, 

persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Kennis mensen met een beperking. 

 
3 Let op: indien uw aanvraag wordt goed gekeurd dient u de originele VOG aan Registerplein toe te 

sturen. Voor meer informatie klik hier>> 

https://www.registerplein.nl/over/nieuws/vanaf-1-januari-2020-ook-een-uittreksel-uit-het-diplomaregister-aanleveren/
https://www.registerplein.nl/over/nieuws/vanaf-1-januari-2020-ook-een-uittreksel-uit-het-diplomaregister-aanleveren/
https://www.registerplein.nl/over/nieuws/regels-aanleveren-vog-vanaf-1-januari-2020/
https://www.registerplein.nl/over/nieuws/regels-aanleveren-vog-vanaf-1-januari-2020/
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Datum..........................................................  

Plaats………………………………………… 

Handtekening:   

                         

 

De aanvraag kunt u per e-mail sturen aan info@registerplein.nl 

 

N.B.: Alleen volledig ingevulde en ondertekende verklaringen kunnen in behandeling worden 

genomen. Vergeet u niet de bijlagen toe te voegen bij de aanvraag.  

 

mailto:info@registerplein.nl

