Registratiereglement schematherapeuten
2022
zoals vastgesteld door het bestuur van de Vereniging voor Schematherapie op 24 juni 2020 en
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 18 september 2020. Verduidelijkingen zijn
besproken tijdens de ALV van 19 maart 2021 en 18 maart 2022.
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A.

Inleiding

Dit reglement beschrijft de eisen voor inschrijving in het Register van schematherapeuten. Verzoeken
tot inschrijving in het register worden getoetst aan de hier geformuleerde eisen. Deze toetsing vindt
plaats door de registratiecommissie. Zie voor de procedure van beoordeling van registratieverzoeken
het huishoudelijk reglement, artikel 3.4. (opgenomen als bijlage II van dit reglement).
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B.

Overzicht opleiding en registratie

(N.B. deze tekst en de bijbehorende schema’s zijn alleen ter introductie. Bij de beoordeling van
registratieverzoeken is het reglement onder C. leidend)
De opleiding tot schematherapeut staat alleen open voor professionals met een academische
vooropleiding en een relevante beroepsopleiding: BIG-geregistreerde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, leden van specialistische psychotherapieverenigingen en orthopedagogengeneralist, kinder- en jeugdpsychologen NIP/SKJ* of zij die in opleiding zijn tot één van deze
kwalificaties.
De opleiding start met een basiscursus Schematherapie van 25 uur, eventueel als onderdeel van een
gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie. Wie deze heeft afgerond kan zich
desgewenst aanmelden voor registratie als aspirant in het Register van schematherapeuten.
Na de basiscursus volgt een periode van minimaal drie jaar werkervaring, gecombineerd met
supervisie en intervisie. Daarnaast volg je in deze periode een vervolgcursus Schematherapie van
minimaal 25 uur (of het tweede deel van de gecombineerde basis- en vervolgcursus). Als je voldoet
aan de vereiste hoeveelheid werkervaring en supervisie/intervisie kun je je na één jaar registreren als
junior in het Register van schematherapeuten. Na ten minste drie jaar volgt dan registratie als volledig
gekwalificeerd (senior) schematherapeut.

Schema I. Overzicht opleidings- en registratietraject



Zie voor de nadere omschrijving van gecursiveerde begrippen bijlage I, Gebruikte begrippen.
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In totaal mag je zeven jaar over dit opleidingstraject doen, gerekend vanaf het eind van de basiscursus.
Wordt het traject niet binnen zeven jaar afgerond, dan vervalt zowel de basiscursus als de
werkervaring, de intervisie, de supervisie en de registratie als aspirant of junior.
Na registratie als senior kun je je desgewenst nog verder scholen tot supervisor schematherapeut.
Vereisten hiervoor zijn ten minste twee jaar extra werkervaring onder supervisie en intervisie, een
algemene kwalificatie als supervisor en het hebben gevolgd van de supervisorencursus
schematherapie.
In onderstaand schema worden de specifieke eisen voor de verschillende registratieniveaus
samengevat. In deel C. worden de verschillende eisen nader toegelicht en omschreven.

Schema II. Samenvatting registratie-eisen
Aspirant

Junior

Senior*

Supervisor*

Acad. vooropl.

Acad. vooropl.

Acad. vooropl.

Acad. vooropl.

GZ, OG, K&J,
PT, KP,
psychiater, of
lid spec. PTver.,
of in opleiding

GZ, OG, K&J, PT,
KP,
psychiater, of
lid spec. PT-ver.,
of in opleiding

GZ, OG, K&J,
PT, KP,
psychiater, of
lid spec. PT-ver.

GZ, OG, K&J,
PT, KP,
psychiater, of
lid spec. PT-ver.

Basiscursus

Basiscursus

Basis- + vervolgcursus

Werkervaring
(min. 12 uur per week,
in combi met supervisie/intervisie)

1 jaar

+ 2 = 3 jaar

senior + 2 jaar

> aantal ST-behandelingen

4

+4=8

+ 2 = 10

> aantal sessies

100

+ 100 = 200

+ 50 = 250

> sessies

20

+ 20 = 40

> cliënten/groepen

4

+4=8

Intervisiegroep

Lid

2 jr. lid
12 uur p.j.

Vooropleiding

Onderwijs ST

Kwalif. als supervisor
Basis- + vervolgcursus
ST-supervisorencursus

Na basiscursus:

Supervisie

2 + 2 jr. lid
12 uur p.j.

* Bij senior en supervisor wordt telkens vermeld (a) de extra eis vergeleken met de eerdere registratie en (b)
de totale eis. Dus ‘+2 = 3 jaar’ betekent: 2 jaar extra ten opzichte van junior, in totaal 3 jaar.
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Herregistratie
De registraties als senior en supervisor zijn vanaf 1 januari 2021 nog maar vijf jaar geldig. Na die periode
moet herregistratie worden aangevraagd. Op deze manier wordt gewaarborgd dat geregistreerden
hun bekwaamheid op peil houden. De herregistratie-eisen zijn, kort samengevat:
➢ Voor senioren: (gemiddeld) ten minste 12 uur per week werkzaam in de psychische
gezondheidszorg of daarmee gelijkgestelde werkzaamheden, minimaal 4 uur per week
uitvoering schematherapie, deelname aan een intervisiegroep, 30 punten geaccrediteerde
nascholing.
➢ Voor supervisoren: dezelfde eisen als voor senioren, plus ten minste 50 uur van supervisie of
door de vereniging geaccrediteerd onderwijs (basiscursus, vervolgcursus of nascholing)
hebben gegeven.
Alle eisen gelden voor de vijf jaar voorafgaand aan de datum van herregistratie. Voor de precieze eisen
en voor speciale regelingen voor onder anderen gepensioneerden en personen die net niet aan de
eisen voldoen, zie artikel 4.3 tot 4.5 en/of 5.3 tot 5.5 van het reglement.
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C.

Reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Niveaus van registratie
1. Het Register van schematherapeuten kent vier registratie-niveaus:
a. aspirant;
b. junior;
c. senior;
d. supervisor.
2. De registraties als aspirant en junior zijn optioneel. Het is dus mogelijk om:
o
direct een aanvraag tot registratie als junior te doen, zonder eerst als aspirant geregistreerd
te zijn geweest.
o
direct een aanvraag tot registratie als senior te doen, zonder eerst als aspirant en/of junior
geregistreerd te zijn geweest.
1.2 Algemeen
Voor alle niveaus van registratie gelden de nadere eisen voor werkervaring, supervisie en intervisie,
omschreven in artikel 6.
1.3 Geldigheidsduur opleidingstraject
1. Met ingang van 1 mei 2016 is de duur van het opleidingstraject tot volledig gekwalificeerd senior
schematherapeut beperkt tot zeven jaar. Dit betekent dat een aanvraag tot registratie als senior
(eventueel voorafgegaan door een aanvraag tot registratie als aspirant of junior) dient plaats te
vinden binnen zeven jaar nadat de basiscursus of de eerste 25 uur van de gecombineerde basisen vervolgcursus Schematherapie is afgerond. Als afronding van de basiscursus heeft
plaatsgevonden vóór 1 mei 2016, heeft een aspirant of junior tot 1 mei 2023 de tijd om het
opleidingstraject af te ronden en een registratie voor senior aan te vragen.
2. Als de geldigheid van het opleidingstraject vervalt, vervalt daarmee ook de geldigheid van alle
werkervaring, supervisie en intervisie die na de basiscursus zijn gedaan, alsmede de eventuele
registratie als aspirant of junior.
1.4 Vergoeding
Aan de indiening van een verzoek tot inschrijving in een register zijn kosten verbonden. Deze kosten
kunnen verschillen per registratievorm en worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Een verzoek
tot inschrijving in een register wordt pas in behandeling genomen nadat de betreffende kosten zijn
voldaan.

Artikel 2. Registratie als aspirant
De inschrijving als aspirant in het Register van schematherapeuten is bestemd voor professionals die
de opleiding tot schematherapeut volgen, maar nog niet voldoen aan de eisen voor registratie als
junior. Voor inschrijving als aspirant in het Register gelden de volgende eisen.
1. Het diploma van een academische masteropleiding (voorheen doctoraal);
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2. Eén van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan
wel in opleiding zijnde hiertoe;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding
zijnde daartoe;
c. orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde
daartoe;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon
lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische
psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor.
3. Succesvolle afronding van een basiscursus Schematherapie van minimaal 25 uur of de eerste 25
uur van een gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie. Afronding dient minder dan
zeven jaar geleden te hebben plaatsgevonden. Als afronding heeft plaatsgevonden voor 1 mei
2016, is registratie als senior mogelijk tot 1 mei 2023.

Artikel 3. Registratie als junior
Voor inschrijving als junior in het Register van schematherapeuten gelden de volgende eisen.
1. Het diploma van een academische masteropleiding (voorheen doctoraal).
2. Eén van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan
wel in opleiding zijnde hiertoe;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding
zijnde daartoe;
c. orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ dan wel in opleiding zijnde
daartoe;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon
lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische
psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor.
3. Succesvolle afronding van een basiscursus Schematherapie van minimaal 25 uur of de eerste 25
uur van een gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie. Afronding dient minder dan
zeven jaar geleden te hebben plaatsgevonden. Als afronding heeft plaatsgevonden voor 1 mei
2016, is registratie als senior mogelijk tot 1 mei 2023.
4. Ten minste 20 supervisiesessies, zie voor nadere bepalingen artikel 6.2 en 6.3.
5. Deelname aan een intervisiegroep en minimaal aan een intervisiebijeenkomst hebben
deelgenomen, zie voor nadere bepalingen artikel 6.4. De laatste deelname aan de intervisiegroep
mag niet langer dan drie maanden geleden zijn.
6. Minimaal één jaar werkervaring in de patiëntenzorg op het gebied van de psychische
gezondheidszorg van ten minste 12 uur per week, in combinatie met supervisie en/of intervisie,
zie voor nadere bepalingen artikel 6.1.
7. Ten minste vier uitgevoerde behandelingen schematherapie, waarvan minimaal de helft
individueel. Zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen dienen minimaal 20
sessies te omvatten. Het totaal aantal sessies dient minimaal 100 te bedragen.
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Artikel 4. Registratie als senior
4.1 Eisen voor initiële registratie
Voor eerste inschrijving als senior in het Register van schematherapeuten gelden de volgende eisen.
1. Het diploma van een academische masteropleiding (voorheen doctoraal).
2. Een van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging;
c. orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon
lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische
psychotherapievereniging.
3. Ten minste 50 uur door de Vereniging voor Schematherapie geaccrediteerd onderwijs, bestaande
uit de basiscursus Schematherapie en een vervolgcursus Schematherapie of de gecombineerde
basis- en vervolgcursus Schematherapie. Afronding van de basiscursus Schematherapie of de
eerste helft van de gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie dient minder dan
zeven jaar geleden te hebben plaatsgevonden. Als afronding heeft plaatsgevonden voor 1 mei
2016, is registratie als senior mogelijk tot 1 mei 2023.
4. Ten minste 40 supervisiesessies, zie voor nadere bepalingen artikel 6.2 en 6.3. Voor personen die
op 1 mei 2016 waren ingeschreven als junior geldt dat zij in totaal ten minste 30 supervisiesessies
moeten hebben gevolgd.
5. Deelname aan een intervisiegroep sinds minimaal twee jaar, met ten minste 12 contacturen per
jaar, zie voor nadere bepalingen artikel 6.4. De laatste deelname aan de intervisiegroep mag niet
langer dan drie maanden geleden zijn.
6. Minimaal drie jaar werkervaring in de patiëntenzorg op het gebied van de psychische
gezondheidszorg van ten minste 12 uur per week, in combinatie met supervisie en intervisie, zie
voor nadere bepalingen artikel 6.1.
7. Ten minste acht uitgevoerde behandelingen schematherapie (inclusief de vier behandelingen
vereist voor registratie als junior), waarvan minimaal de helft individueel. Zowel individuele
behandelingen als groepsbehandelingen dienen minimaal 20 sessies te omvatten. Het totaal
aantal sessies dient minimaal 200 te bedragen.
4.2 Geldigheid van de registratie
1. Registratie als senior vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van
registratie als senior.
2. Indien de in lid 1. genoemde datum van registratie ligt vóór 1 januari 2021, is de registratie geldig
voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf 1 januari 2021, dus tot 1 januari 2026.
3. De registratie wordt op verzoek met vijf jaar verlengd, indien geregistreerde kan aantonen dat
hij/zij voldoet aan de eisen voor herregistratie.
4. Indien een geregistreerde als senior tevens is geregistreerd als supervisor, is de registratie als
senior geldig zolang de betrokkene is geregistreerd als supervisor. Indien de registratie als
supervisor vervalt, vervalt ook de registratie als senior, tenzij betrokkene een verzoek indient tot
herregistratie als senior en dit verzoek wordt gehonoreerd.
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4.3 Eisen voor herregistratie
1. Voor herregistratie als senior komen in aanmerking geregistreerden die nog steeds beschikken
over een van de in artikel 4.1, lid 2. genoemde kwalificaties en gedurende de lopende
registratieperiode als senior:
a. gemiddeld ten minste 12 uur per week werkzaam zijn geweest in de patiëntenzorg op het
gebied van de psychische gezondheidszorg zoals omschreven in Bijlage I (zie ook lid 2.
hieronder, ‘gelijkgestelde werkzaamheden’);
b. binnen het kader van bovengenoemde werkzaamheden gemiddeld ten minste 4 uur per
week hebben besteed aan de uitvoering van schematherapie;
c. hebben deelgenomen aan een intervisiegroep, die voldoet aan de nadere bepalingen in
artikel 6.4, en in dat kader ten minste gemiddeld 12 uur per jaar intervisie hebben genoten
(waarbij maximaal 18 uur per jaar meetelt voor het gemiddelde);
d. ten minste 30 punten deskundigheidsbevordering op het gebied van de schematherapie te
hebben behaald, in de vorm van door de VSt geaccrediteerde nascholing of andere vormen
van deskundigheidsbevordering, zie lid 3 hieronder.
Bij herregistratie na een beperkte verlenging als bedoeld in artikel 4.4 gelden deze eisen voor de
laatste vijf jaar, dat wil zeggen de verlengingsperiode plus de laatste vier jaar van de
oorspronkelijke registratieperiode.
2. Aan werkzaamheden als bedoeld in lid 1 onder a. worden gelijkgesteld:
a. onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden op het gebied van de psychologie, de pedagogiek
of de geestelijke gezondheidskunde;
b. management-, beleids- of staffuncties op het gebied van de psychische gezondheidszorg;
c. eventuele andere, naar het oordeel van de registratiecommissie hieraan gelijk te stellen
werkzaamheden.
Hierbij dient wel voldaan te worden aan de in lid 1 onder b. tot met d. genoemde eisen.
3. Andere vormen van deskundigheidsbevordering dan geaccrediteerde nascholing, die kunnen
meetellen voor de in lid 1. onder d. gestelde eis zijn:
a. het geven van door de VSt geaccrediteerde cursussen of nascholing of een lezing op een door
de VSt geaccrediteerd congres of symposium, waarbij (a) één contactuur telt voor twee
punten en (b) meermaals gegeven cursussen, nascholingen of lezingen in één
herregistratieperiode slechts één maal mee kunnen tellen;
b. het volgen van supervisie door een door de VSt geregistreerde supervisor, waarbij één
contactuur geldt voor één punt;
c. eventuele andere, naar het oordeel van de accreditatiecommissie hieraan gelijk te stellen
activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.
4. Een geregistreerde die wegens pensionering niet meer werkzaam is, kan eenmalig vrijstelling
krijgen van de werkervaringseis genoemd in lid 1 onder a. De eisen genoemd in lid 1 onder b., c.
en d. blijven hierbij onverminderd van kracht.
4.4 Beperkte verlenging registratie
Indien een geregistreerde niet volledig voldoet aan de hierboven genoemde eisen, kan hij/zij
beperkte verlenging van de registratie krijgen van één jaar. Hiervoor komen in aanmerking personen
die:
a. door redenen buiten hun schuld niet volledig hebben kunnen voldoen aan de eisen voor
herregistratie;
b. voor gemiddeld ten minste 75% voldoen aan de hierboven genoemde eisen voor herregistratie;
c. voor ten minste 50% voldoen aan elk van de genoemde eisen;
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d. in de periode voorafgaand aan deze periode geen beperkte verlenging hebben gekregen.
4.5 Hernieuwde registratie
Een persoon die in het verleden was ingeschreven als senior in het Register van schematherapeuten,
en wiens registratie is doorgehaald vanwege het niet voldoen aan de eisen voor herregistratie, kan
een aanvraag indienen om opnieuw ingeschreven te worden in het register. Hiervoor gelden de
volgende vereisten.
1. Betrokkene beschikt over een van de in artikel 4.1, lid 2. genoemde kwalificaties (BIG-registratie
of daarmee gelijk te stellen kwalificatie).
2. Betrokkene is op het moment van de aanvraag ten minste 12 uur per week werkzaam in de
patiëntenzorg op het gebied van de psychische gezondheidszorg, of verricht daaraan
gelijkgestelde werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.3, lid 2, en besteedt binnen het kader van
dit werk gemiddeld ten minste 4 uur per week aan de uitvoering van schematherapie.
3. Betrokkene heeft, gerekend vanaf de ingangsdatum van zijn/haar laatste (her)registratietermijn,
per jaar gemiddeld ten minste 6 punten door de VSt erkende nascholing gevolgd zoals bedoeld in
artikel 4.3, lid 1 onder d.
4. Betrokkene heeft, gerekend vanaf de ingangsdatum van zijn/haar laatste (her)registratietermijn,
per vijf jaar gemiddeld ten minste 15 supervisiesessies gevolgd bij één supervisor.
5. Betrokkene neemt op het moment van aanvrage deel aan een intervisiegroep die voldoet aan de
eisen genoemd in artikel 6.4.

Artikel 5. Registratie als supervisor
5.1 Eisen voor initiële registratie
Voor eerste inschrijving als supervisor in het Register van schematherapeuten gelden de volgende
eisen.
1. Ten minste twee jaar ingeschreven als senior in het Register van schematherapeuten.
2. Deelname aan een intervisiegroep, sinds minimaal twee jaar, met ten minste 12 contacturen per
jaar, zie voor nadere bepalingen artikel 6. De laatste deelname aan de intervisiegroep mag niet
langer dan drie maanden geleden zijn.
3. Werkzaam in de patiëntenzorg op het gebied van de psychische gezondheidszorg, voor ten
minste 12 uur per week.
4. Eén van de volgende kwalificaties:
a. erkend supervisor van een specialistische psychotherapievereniging;
b. ingeschreven in het Supervisorenregister van de NVP;
c. een afgeronde supervisorencursus van 12 uur in het kader van de BIG-opleiding tot klinisch
psycholoog;
d. supervisor ISST.
5. Succesvolle afronding van de supervisorencursus Schematherapie (12 uur; om deel te kunnen
nemen moet een schematherapeut minimaal (1 jaar en 9 maanden) als senior geregistreerd zijn).
6. In totaal ten minste tien uitgevoerde behandelingen schematherapie (dus inclusief de
behandelingen vereist voor registratie als junior en senior), waarvan minimaal de helft
individueel. Zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen dienen minimaal 20
sessies te omvatten. Het totaal aantal sessies dient minimaal 250 te bedragen.
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5.2 Geldigheid van de registratie
1. Registratie als supervisor vindt plaats voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de datum
van registratie als supervisor.
2. Indien de in lid 1. genoemde datum van registratie ligt vóór 1 januari 2021, is de registratie geldig
voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf 1 januari 2021, dus tot 1 januari 2026.
3. De registratie wordt op verzoek met vijf jaar verlengd, indien geregistreerde kan aantonen dat
hij/zij voldoet aan de eisen voor herregistratie.
5.3 Eisen voor herregistratie
1. Voor herregistratie als supervisor komen in aanmerking geregistreerden die nog steeds voldoen
aan een van de in artikel 4.1, lid 2., alsmede een van in artikel 5.1, lid 4 genoemde kwalificaties
en gedurende de lopende registratieperiode als supervisor:
a. gemiddeld ten minste 12 uur per week werkzaam zijn geweest in de patiëntenzorg op het
gebied van de psychische gezondheidszorg zoals omschreven in Bijlage I (zie ook punt 2.
hieronder, ‘gelijkgestelde werkzaamheden’);
b. binnen het kader van bovengenoemde werkzaamheden gemiddeld ten minste 4 uur per
week hebben besteed aan de uitvoering van schematherapie;
c. hebben deelgenomen aan een intervisiegroep, die voldoet aan de nadere bepalingen in
artikel 6.4, en in dat kader ten minste gemiddeld 12 uur per jaar intervisie hebben genoten
(waarbij maximaal 18 uur per jaar meetelt voor het gemiddelde);
d. ten minste 30 punten deskundigheidsbevordering op het gebied van de schematherapie te
hebben behaald, in de vorm van door de VSt geaccrediteerde nascholing of andere vormen
van deskundigheidsbevordering, zie lid 3 hieronder;
e. ten minste 50 uur hebben besteed aan het geven van supervisie ten behoeve van registratie
als schematherapeut, dan wel het geven van de basis- of vervolgcursus schematherapie, dan
wel het geven van door de vereniging geaccrediteerde nascholingsactiviteiten.
Bij herregistratie na een beperkte verlenging als bedoeld in artikel 5.4 gelden deze eisen voor de
laatste vijf jaar, dat wil zeggen de verlengingsperiode plus de laatste vier jaar van de
oorspronkelijke registratieperiode.
2. Aan werkzaamheden als bedoeld in lid 1 onder a. worden gelijkgesteld:
a. onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden op het gebied van de psychologie, de pedagogiek
of de geestelijke gezondheidskunde;
b. management-, beleids- of staffuncties op het gebied van de psychische gezondheidszorg;
c. eventuele andere, naar het oordeel van de registratiecommissie hieraan gelijk te stellen
werkzaamheden.
Hierbij dient wel voldaan te worden aan de in lid 1 onder b. tot met e. genoemde eisen.
3. Andere vormen van deskundigheidsbevordering dan geaccrediteerde nascholing, die kunnen
meetellen voor de in lid 1. onder d. gestelde eis zijn:
a. het geven van door de VSt geaccrediteerde cursussen of nascholing of een lezing op een door
de VSt geaccrediteerd congres of symposium, waarbij (a) één contactuur telt voor twee
punten en (b) meermaals gegeven cursussen, nascholingen of lezingen in één
herregistratieperiode slechts één maal mee kunnen tellen. Alleen scholing die niet al is
opgevoerd bij 5.3.1.e kan meetellen onder deskundigheidsbevordering;
b. het volgen van supervisie door een door de VSt geregistreerde supervisor, waarbij één
contactuur geldt voor één punt;
c. eventuele andere, naar het oordeel van de accreditatiecommissie hieraan gelijk te stellen
activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.
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4. Een geregistreerde die wegens pensionering niet meer werkzaam is, kan eenmalig vrijstelling
krijgen van de werkervaringseis genoemd in lid 1 onder a. De eisen genoemd in lid 1 onder b., c.,
d. en e. blijven hierbij onverminderd van kracht.
5.4 Beperkte verlenging registratie
Indien een geregistreerde niet volledig voldoet aan de hierboven genoemde eisen, kan hij/zij een
beperkte verlenging van de registratie krijgen van één jaar. Hiervoor komen in aanmerking personen
die:
a. door redenen buiten hun schuld niet volledig hebben kunnen voldoen aan de eisen voor
herregistratie;
b. voor gemiddeld ten minste 75% voldoen aan de hierboven genoemde eisen voor herregistratie;
c. voor ten minste 50% voldoen aan elk van de genoemde eisen.
d. in de periode voorafgaand aan deze periode geen beperkte verlenging hebben gekregen.
5.5 Hernieuwde registratie
Een persoon die in het verleden was ingeschreven als supervisor in het Register van
schematherapeuten, en wiens registratie is doorgehaald vanwege het niet voldoen aan de eisen voor
herregistratie, kan een aanvraag indienen om opnieuw ingeschreven te worden als supervisor in het
register. Hiervoor gelden de volgende vereisten.
1. Betrokkene beschikt over een van de in artikel 4.1, lid 2., alsmede een van in artikel 5.1, lid 4
genoemde kwalificaties.
2. Betrokkene is op het moment van aanvrage ten minste 12 uur per week werkzaam in de
patiëntenzorg op het gebied van de psychische gezondheidszorg, of verricht daaraan
gelijkgestelde werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.3, lid 2, en besteedt binnen het kader van
dit werk gemiddeld ten minste 4 uur per week aan de uitvoering van schematherapie.
3. Betrokkene heeft, gerekend vanaf de ingangsdatum van zijn/haar laatste (her)registratietermijn,
per jaar gemiddeld ten minste 6 punten door de VSt erkende nascholing gevolgd zoals bedoeld in
artikel 5.3, lid 1 onder d.
4. Betrokkene heeft, gerekend vanaf de ingangsdatum van zijn/haar laatste (her)registratietermijn,
per vijf jaar gemiddeld ten minste 15 supervisiesessies gevolgd bij één supervisor.
5. Betrokkene neemt op het moment van aanvrage deel aan een intervisiegroep die voldoet aan de
eisen genoemd in artikel 6.4.

Artikel 6. Nadere eisen met betrekking tot werkervaring, supervisie en intervisie
6.1 Werkervaring en uitgevoerde behandelingen
1. Als werkervaring voor initiële registratie als junior of senior telt alleen mee werkervaring in de
schematherapie die is opgedaan:
a. na succesvolle afronding van de basiscursus Schematherapie of voltooiing van de helft van
een gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie.
b. én vanaf de startdatum van de supervisie of intervisie.
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2. Voor de bepaling van de omvang van de werkervaring gelden de volgende bepalingen.
a. Voor werknemers met een vast contract: het aantal uren opgenomen in het arbeidscontract.
b. Voor werknemers met een flexcontract: de gemiddelde arbeidsduur per week.
c. Voor zelfstandig gevestigden: het aantal gefactureerde uren, vermeerderd met een opslag
van 50% voor niet-declarabele tijd, vakantie en ziekte.
Uren besteed aan ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, buitengewoon verlof en (voor
werknemers) deelname aan de medezeggenschapsraad mogen niet worden meegeteld.
6.2 Supervisie – algemeen
1. Supervisie-uren kunnen slechts meetellen voor initiële registratie indien zij zijn behaald na
succesvolle afronding van de basiscursus Schematherapie of de eerste helft van een
gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie én indien zij zijn gevolgd bij een
supervisor die als zodanig is ingeschreven in het Register van schematherapeuten.
2. Het supervisietraject wordt bij voorkeur doorlopen bij één of twee, doch maximaal bij drie
verschillende supervisoren. Per supervisor dienen minimaal tien supervisiesessies gevolgd te
worden.
3. Ter vermijding van rolconflicten wordt sterk aanbevolen geen supervisor te kiezen waarmee in de
werkpraktijk een directe samenwerkingsrelatie bestaat.
4. Het vereiste aantal sessies dient specifiek en uitsluitend besteed te zijn aan schematherapie, ook
wanneer de sessies tevens meetellen voor het lidmaatschap van een specialistische
psychotherapievereniging of een BIG-opleiding.
5. Individuele supervisiesessies duren minimaal 45 minuten.
6. Groepssupervisie mag gevolgd worden met maximaal drie supervisanten. Groepssupervisiesessies met twee supervisanten duren minimaal 60 minuten, groepssupervisiesessies met drie
supervisanten duren minimaal 90 minuten.
7. Dubbele supervisiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de
hierboven genoemde contacttijd. Individuele sessies van 60 minuten tellen als één sessie.
8. In de supervisiesessies worden verschillende behandelingen (individueel of groep) besproken:
minimaal 4 voor een junior-registratie en minimaal 8 voor een senior-registratie. Genoemde
behandelingen worden zoveel mogelijk in meerdere sessies ingebracht, zodat het therapieproces
in supervisie gevolgd kan worden.
9. De supervisie vindt face to face plaats of via internet met beeldcontact. Telefonische of internetsupervisie zonder beeldcontact is hooguit incidenteel toegestaan.
Aan het einde van een supervisieperiode (bij één supervisor) vullen de supervisor en de
supervisant de Supervisieverklaring Schematherapie in (zie website VSt,
www.schematherapie.nl). Deze verklaring dient meegezonden te worden bij aanvragen voor
registratie.
6.3 Supervisie – inhoud en vorm
1. De supervisie is competentiegericht, namelijk gericht op de (te verwerven) competenties van de
schematherapeut zoals weergegeven in de Schema Therapist Competency Scale (STCS, Young,
2005) of de Nederlandse vertaling daarvan, de Schematherapeut Competentie
Beoordelingsschaal.
2. Bij de start van de supervisie stelt de supervisant leerdoelen op. Deze leerdoelen zijn afgeleid van
een competentie-analyse aan de hand van de Schema Therapist Competency Scale én een door
de supervisant ingevulde Young Schema Questionnaire (YSQ-3). De supervisant beoordeelt
zijn/haar eigen competenties middels de items van de Schema Therapist Competency Scale en
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kiest op basis daarvan leerdoelen voor de supervisie, in overleg met de supervisor. Hierbij ligt de
focus op de competenties die de supervisant nog onvoldoende beheerst. Daarnaast stelt de
supervisant één of twee leerdoelen op met betrekking tot eigen schema’s, gebaseerd op de
uitkomsten van de YSQ-3. Aan deze laatste leerdoelen mogen maximaal 3 van de 20 sessies
(junior-registratie), resp. 6 van de 40 sessies (senior-registratie) besteed worden.
3. In de supervisie is aandacht voor:
o
het opbouwen en onderhouden van de therapeutische relatie;
o
de verschillende fasen in de therapie: de assessmentfase, het opstellen van een casusconceptualisatie en een modimodel (inclusief grafische weergaven) en de behandelfase;
o
de verschillende interventies, waaronder in elk geval limited reparenting, de therapeutische
relatie, experiëntiële technieken, cognitieve technieken en gedragstechnieken;
o
de eigen schema’s van de supervisant.
4. De supervisant brengt per supervisiereeks van twintig sessies minimaal drie keer een videoopname in van een therapiegesprek met een patiënt waarin hij/zij een aan de doelen gekoppelde
interventie laat zien en evalueert. De supervisor geeft feedback aan de hand van (gedeelten van)
de Schema Therapist Competency Scale.
Aan het eind van de supervisie vindt een evaluatie plaats van de leerdoelen en het supervisieproces.
6.4 Intervisie
1. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal twee en maximaal acht personen, die allen ten minste
de basiscursus Schematherapie of de eerste helft van een gecombineerde basis- en vervolgcursus
Schematherapie hebben gevolgd.
2. Minimaal één deelnemer van de groep staat als junior, senior of supervisor in het Register van
schematherapeuten ingeschreven. Beginnende intervisiegroepen hebben voor maximaal één jaar
dispensatie van deze regel, dat wil zeggen dat het eerste jaar nog niemand junior hoeft te zijn.
3. Een intervisiegroep komt minimaal acht keer per jaar bij elkaar; er zijn minimaal twaalf
contacturen per jaar. Omdat het een voorwaarde is dat er minimaal 12 contacturen intervisie per
jaar zijn, bestaat het risico dat dit aantal niet behaald wordt wanneer men een of meerdere
intervisiebijeenkomsten mist. Daarom raden wij aan om een intervisiegroep 10 à 12 keer per jaar
bijeen te laten komen.
4. De intervisiebijeenkomsten dienen uitsluitend gewijd te zijn aan schematherapie.
De intervisiegroep houdt een presentielijst bij die meegestuurd wordt bij registratie-aanvragen.
De presentielijst voldoet aan het format zoals opgenomen op de website van de VSt,
www.schematherapie.nl, en dient door alle deelnemers afgetekend te worden door middel van
een paraaf.
6.5 Combinatie supervisie en intervisie
1. De aspirant-schematherapeut start bij voorkeur met supervisie én intervisie nadat hij/zij de
basiscursus Schematherapie of de eerste helft van een gecombineerde basis- en vervolgcursus
Schematherapie heeft afgerond en met behandelingen schematherapie is gestart.
Indien dit niet mogelijk is, kiest de aspirant-schematherapeut één van de twee opties om mee te
starten, bij voorkeur eerst supervisie. Uiterlijk op het moment van aanvraag van de
registratie als junior dient de aspirant-schematherapeut lid te zijn van een intervisiegroep en
moet hij/zij minimaal aan een intervisiebijeenkomst hebben deelgenomen.
2. Een intervisiegroep kan niet tegelijkertijd dienen als groepssupervisie.
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3. Geadviseerd wordt om supervisie en intervisie goed van elkaar te scheiden. Bij voorkeur zit een
supervisor niet in dezelfde intervisiegroep als zijn/haar supervisanten.

Artikel 7. Indienen en behandelen van aanvragen voor registratie, herregistratie en
hernieuwde registratie
1. Aanvragen voor registratie, herregistratie en hernieuwde registratie kunnen digitaal worden
ingediend via de website van de Vereniging voor Schematherapie, www.schematherapie.nl, op
de aldaar aangegeven wijze.
2. De behandeling van aanvragen geschiedt door of onder verantwoordelijkheid van de
registratiecommissie, conform hetgeen hieromtrent is bepaald in het Huishoudelijk Reglement,
artikel 3.4 en 3.5.
3. Personen die als aspirant of junior zijn ingeschreven in het Register ontvangen twee jaar voor het
eind van de registratietermijn bericht van de einddatum van hun inschrijving. Degenen die geen
aanvraag hebben ingediend voor registratie als senior ontvangen twee reminders, respectievelijk
één jaar en een half jaar voor het einde van hun registratietermijn.
4. Personen die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register ontvangen een half jaar
voor het eind van de registratietermijn bericht dat hun inschrijving binnenkort verloopt. Degenen
die geen aanvraag hebben ingediend ontvangen twee reminders, respectievelijk drie maanden en
één maand voor het einde van hun registratietermijn.
5. Personen die op het moment dat hun registratietermijn als senior of supervisor eindigt geen
aanvraag tot herregistratie hebben ingediend, krijgen bericht dat hun registratie is vervallen. Na
dit bericht hebben zij nog één maand de gelegenheid om alsnog een aanvraag in te dienen.
Personen die een aanvraag hebben ingediend waarover op het moment dat hun vigerende
registratietermijn afloopt nog niet is beslist, blijven ingeschreven totdat over hun aanvraag is
beslist.
6. Herregistratie vindt plaats aansluitend op de einddatum van de vigerende registratietermijn.
Personen wiens registratie is vervallen, verliezen per direct hun registratiestatus. Lopende
cursussen waarvoor een registratie als supervisor is vereist en supervisiereeksen die voor ten
minste 75% zijn gevorderd mogen worden afgerond, maar nieuwe supervisies en
scholingsactiviteiten waarvoor deze registratie is vereist mogen niet meer worden gestart.
Nascholingsactiviteiten waarvoor registratie als supervisor is vereist tellen vanaf het moment dat
de registratie is vervallen niet meer mee voor de registratietrajecten van supervisanten en
cursisten.

Artikel 8. Slotbepalingen
1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
2. Dit reglement vervangt het Registratiereglement schematherapeuten van 10 mei 2019.
3. Bij de beoordeling van registratieaanvragen van personen die op 1 oktober 2018 reeds bezig
waren met een registratietraject als junior, senior of supervisor kan de registratiecommissie op
onderbouwd verzoek van de aanvrager besluiten om geheel of gedeeltelijk het
registratiereglement 2016 te volgen in plaats van dit reglement, in het geval de betrokkene
onevenredig nadeel zou ondervinden van toepassing van dit reglement.
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Bijlage I: Gebruikte begrippen
Basiscursus Schematherapie: een door de Vereniging voor Schematherapie als zodanig
geaccrediteerde cursus;
Contactuur: uren onderwijs (zestig minuten) in aanwezigheid van een docent, waarbij per lesdag 2 x
15 minuten pauze is inbegrepen;
Gecombineerde basis- en vervolgcursus Schematherapie: een door de Vereniging voor
Schematherapie als zodanig geaccrediteerde cursus;
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ: een beroepsbeoefenaar die als kinder- en jeugdpsycholoog is
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), dan wel
als postmaster kinder- en jeugdpsycholoog in het Kwaliteitsregister Jeugd van de
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
Orthopedagoog-generalist: een beroepsbeoefenaar die als orthopedagoog-generalist is ingeschreven
in het BIG-register, dan wel als postmaster orthopedagoog in het Kwaliteitsregister
Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
Psychische gezondheidszorg: alle vormen van professionele zorg die direct gericht zijn op
instandhouding en verbetering van de psychische gezondheidstoestand en/of daarmee
samenhangende zelfredzaamheid van mensen;
Supervisorencursus Schematherapie: een door de Vereniging voor Schematherapie als zodanig
ontwikkelde en geaccrediteerde cursus;
Sessie: een individuele of groepsbehandeling met een duur van 45 minuten. Groepsbehandelingen
van 90 minuten of meer tellen als twee sessies;
Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en
groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en
Cognitieve therapieën (VGCt), de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
(VKJP), de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte
experiëntiële Psychotherapie (VPeP);
Vervolgcursus Schematherapie: een door de Vereniging voor Schematherapie als zodanig
geaccrediteerde cursus.
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Bijlage II. Procedure behandeling registratieaanvragen
(uit: Huishoudelijke Reglement Vereniging voor Schematherapie)
Artikel 3.4 Besluitvorming
1. Over een aanvraag tot registratie, herregistratie of hernieuwde registratie wordt binnen drie
maanden beslist. Indien deze termijn niet gehaald wordt, wordt de aanvrager hiervan in kennis
gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de
registratiecommissie verwacht een besluit te kunnen nemen.
2. De beoordeling van en het besluit over een aanvraag tot registratie, herregistratie of hernieuwde
registratie geschiedt door twee leden van de registratiecommissie. Indien het een aanvraag tot
inschrijving in het kwaliteitsregister schematherapeut betreft, dienen beide leden geregistreerd
te zijn als schematherapeut. Indien het een aanvraag tot inschrijving in het kwaliteitsregister
supervisor betreft, dient ten minste een van de leden geregistreerd te zijn als supervisor.
3. Indien de betreffende leden niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de aanvraag tevens
voorgelegd aan de voorzitter van de registratiecommissie of, indien deze een van de twee leden
is, de vicevoorzitter van de registratiecommissie. Deze kan:
a. een voorstel tot een besluit doen aan de genoemde twee leden;
b. besluiten de aanvraag voor te leggen aan de voltallige commissie.
4. Over een voorstel tot een besluit van de voorzitter of vicevoorzitter als bedoeld in het vorige lid
wordt met meerderheid van stemmen beslist. Indien een van de leden aangeeft zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen het besluit, kan hij voorstellen de aanvraag alsnog voor te leggen aan
de voltallige commissie.
5. Een lid van de registratiecommissie die als supervisor betrokken is geweest bij de opleiding van
een aanvrager, dan wel op een andere manier in een collegiale of persoonlijke verhouding staat
met aanvrager die een objectieve beoordeling in de weg kan staan, draagt er zorg voor dat hij op
geen enkele wijze betrokken is bij de beoordeling van en de besluitvorming over de aanvraag van
de aanvrager.
6. De registratiecommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen.
7. De registratiecommissie kan besluiten adviseurs te raadplegen alvorens een besluit te nemen.
Artikel 3.5 Bezwaar en beroep
1. De aanvrager kan bezwaar maken tegen een besluit van de registratiecommissie als bedoeld in
artikel 3.4.
2. Het bezwaar moet binnen een maand na ontvangst van het besluit schriftelijk en gemotiveerd bij
de registratiecommissie ingediend worden.
3. Na ontvangst van het bezwaar stelt de registratiecommissie een ad-hoc-commissie in, bestaande
uit twee leden. De twee leden die de aanvraag in eerste instantie hebben beoordeeld maken bij
voorkeur geen deel uit van de ad-hoc-commissie.
4. De ad-hoc-commissie beoordeelt het bezwaar en rapporteert haar bevindingen aan de
registratiecommissie. Op basis hiervan neemt de registratiecommissie een besluit op bezwaar.
Dit besluit wordt, vergezeld van een motivering, medegedeeld aan de aanvrager.
5. Tegen een besluit op bezwaar staat beroep open bij de commissie van beroep.
6. Bezwaar en beroep schorten niet de werking op van het besluit waartegen bezwaar of beroep
wordt ingesteld.

