
 

 

 

Categoriewissel in het register Cliëntondersteuners 
 

U bent ingeschreven in het register Cliëntondersteuners in de categorie ‘In opleiding’ of ‘Junior’. U 

wilt uw registratie categorie laten omzetten naar een Junior of Senior.  

 

 

Hoe doet u dat? 

Lees in het registratiereglement welke documenten u nodig heeft voor uw categoriewissel. Op de 

pagina Formulieren kunt u documenten downloden die u kunt gebruiken tijdens de aanvraag van uw 

categoriewissel. 

 

 

U kunt uw categoriewissel op 2 manieren aanvragen. 

1. Tijdens de aanvraag van uw herregistratie. U kunt dan aangeven dat u van categorie wilt 

wisselen en kunt tijdens de aanvraag de benodigde documenten uploaden. 

2. Tijdens uw lopende registratieaanvraag. Hieronder wordt uitgelegd hoe u dat moet doen. 

Het is goed om te weten dat alle activiteiten die u al had behaald tijdens de eerdere 

categorie worden meegenomen naar de nieuwe categorie.  

 

Ga naar www.registerplein.nl en log in bij ‘Mijn Registerplein’ (inloggen professionals). 
U ziet hier het statusoverzicht van uw online dossier. 

 

 

In welke categorie bent u ingeschreven? 

Dit kunt u nalezen bij ‘account’ → huidige categorie, maar staat ook bij de details van uw 

registratieperiode. Om dit in te zien klikt u op ‘periode inzien’ onder uw huidige registratieperiode  

 
Links bovenaan, onder ‘Details’, ziet u uw huidige categorie staan. 

 
 

https://www.registerplein.nl/registers/clientondersteuners/reglement/
https://www.registerplein.nl/registers/clientondersteuners/formulieren/
http://www.registerplein.nl/


 

 

 

Aanvraag categoriewissel 

Om tijdens uw lopende registratieperiode een categoriewissel aan te vragen klik u op ‘Toevoegen’ 
boven in de menubalk 

 
 

Vul de datum van vandaag in en klik op ‘volgende’. 

 
 

Klik op het driehoekje in de balk selecteer’. Er verschijnt een uitklapmenu. Kies ‘Aanvraag 
categoriewissel’ 

 
 

 

Er verschijnen meer invulvelden. Vink aan in welke categorie u geregistreert wenst te worden en 

voeg bij ‘Bewijs’ de benodigde documenten toe. Denk hierbij aan een Verklaring werkervaring, een 

behaald diploma basisopleiding CO, eventuele diploma’s ter vrijstelling, Ixlytest, enz. In het 

registratiereglement staat precies welke documenten u voor welke categorie dient aan te tonen. Het 

is niet nodig om bij aanvraag van de categoriewissel tijdens de lopende registratieperiode een VOG 

aan te tonen. Dit doet u alleen bij het aanvragen van uw (her)registratie. 

Als u alle documenten heeft toegevoegd kunt u klikken op versturen en sluiten. 



 

 

 
Uw aanvraag is verstuurd naar Registerplein en wordt beoordeeld. 

 

Uw aanvraag kunt u terug vinden via Dossier → Overzicht registratieactiviteiten. 

 


