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Woord vooraf

Met de start van de Trauma Academie kunnen diegenen die een nascholing of cursus op een
bepaald niveau gevolgd hebben dit laten opnemen in het CELEVT Register Zoek een VCTbehandelaar. Bij de betreffende nascholingen en cursussen wordt dit vermeld.
Kwaliteit
Met de registratie geeft u aan dat u op een bepaald niveau en passend bij uw beroepsuitoefening
over de benodigde kennis beschikt op het gebied binnen het vakgebied.
Als professional geeft de vermelding in het Register een profilering van uw kennis en geeft u 3
cliënten, verwijzers en verzekeraars aan dat cliënten gediagnosticeerd en behandeld worden door
een professional die beschikt over actuele kennis binnen het vakgebied. De registratie is 5 jaar
geldig waarna nascholing gevolgd moet worden voor het verlengen van de registratie.

Ontwikkeling
In deze brochure leest u meer. Het Register is in ontwikkeling en zal de komende tijd verder
ontwikkeld worden. Op termijn wordt het register ook opengesteld voor diegenen die elders
opleidingen hebben gevolgd en aan de kwalificaties voldoen. Mocht u vagen hebben dan kunt
u ten alle tijden contact opnemen.
Wij kijken uit naar mooie ontwikkelingen binnen het vakgebied!
Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen

Martijne Rensen Directeur CELEVT en Programma-ontwikkelaar Trauma Academie
Mei 2018
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Beroepstitel met de toevoeging VCT-Expert
Na het met goed gevolg hebben afgerond van de 1-jarige Post Academische Nascholing kunt
u uw gegevens laten opnemen in het CELEVT Trauma-Academie Register onder vermelding
van uw beroepstitel met de toevoeging VCT-Expert.
Om als VCT-Expert geregistreerd te worden, moet u naast deze 1-jarige Postacademische
Nascholing nog het volgende doen:
•

Voor alle deelnemers: 5 supervisies [groep of individueel] gevolgd hebben bij een door
de Trauma Academie erkende supervisor.

•

Voor GZ- Psychologen: aantoonbaar 10 sessies leertherapie gevolgd hebben.
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VCT- Expert met de toevoeging ‘en Specialist’

[in ontwikkeling]

Om vervolgens als VCT- Expert met de toevoeging ‘en Specialist’ geregistreerd te worden
moeten de volgende cursussen gevolgd zijn:
•

Diagnostische vragenlijsten Complexe PTSS.

•

Diagnostische vragenlijsten Dissociatieve Stoornissen.

•

Vervolgcursus EMDR met:
o Supervisie dag na vervolgcursus EMDR over complexe Dissociatieve Stoornissen.

•

Vervolgcursus Imaginair Exposure.

•

Vervolgcursus Omgaan met dissociatieve delen van de persoonlijkheid bij Geleide
Realisatie en Synthese.

•

Vervolgcursus positieve gezondheid en welbevinden.

•

Vervolgcursus Lichaamsgerichte therapie.
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Beroepstitel met toevoeging VCT- Opgeleid

[voorlopige benaming]

Na het met goed gevolg hebben afgerond van de 1-jarige Post Master|HBO Nascholing kunt
u uw gegevens laten opnemen in het CELEVT Trauma-Academie Register onder vermelding
van uw beroepstitel met de toevoeging VCT-Opgeleid [voorlopige benaming].
Om als VCT-Opgeleid geregistreerd te worden, moet u naast deze 1-jarige PostMaster|HBO
Nascholing nog het volgende doen:
•

Voor alle deelnemers: 3 supervisies [groep of individueel] gevolgd hebben bij een door
de Trauma Academie erkende supervisor.

Beroepstitel met de toevoeging
VCT_ basiskennis signaleren, screenen, eerste
stabilisatiebegeleiding.
Na het met goed gevolg hebben afgerond van de 3 daagse cursus Screening en eerste
Stabilisatie begeleiding, kunt u uw gegevens laten opnemen in het CELEVT Trauma-Academie
Register onder vermelding van uw beroepstitel met de bovengenoemde toevoeging.
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Kosten
Geen kosten voor deelnemers aan de betreffende opleidingen indien met goed gevolg
afgerond en voorzien van Certificaat.

Vorselaarstraat 30
1066

020 364 2639

BTW NL 0776.25.614.B03

KvK 56697066

Opleidingslocatie

Opleidingslocatie:
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Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen
De locatie is goed bereikbaar per Openbaar Vervoer www.9292.nl en per auto
www.googlemaps.nl.en per auto.
Gratis ruime parkeergelegenheid. Goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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Informatie en overleg
Contact
Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT, programma-manager Trauma
Academie. Tel. 020 – 364 26 39 Mail. m.rensen@celevt.nl.

Postadres
CELEVT Vorselaarstraat 30 1066 NN Amsterdam.

Website en email
Web: www.celevt.nl/trauma-academie.nl Mail: info@celevt.nl
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24/7 online
Bezoek onze website voor nieuwe ontwikkelingen www.celevt.nl

Infodesk cursusadvies
Voor advies of vragen over onze opleidingsactiviteiten kunt u bellen op telefoonnummer 020364 26 39. Indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen wij u zo spoedig mogelijk
terug.

Linkedin
Via Linkedin wisselen wij kennis uit over actuele ontwikkelingen rond Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering, de late effecten, diagnostiek, behandeling en herstel. Sluit u aan!
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