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Inschrijven CELEVT Register ‘Zoek VCT-Behandelaar’
Inschrijven

Kosten

Om geregistreerd te worden in het Register

Aan de eerste registratie na het afronden van

‘Zoek VCT-Behandelaar’ moet de opleiding tot

de opleiding of tijdens de opleidingsperiode

VCT-Expert Level 1 of tot VCT-Master aan de

[bij twee opleiding het eerste opleidingsjaar]

Trauma Academie met goed zijn gevolgd

zijn geen kosten verbonden.

afgerond. Of bent u hiervoor in opleiding bij de
De jaarlijkse registratiebijdrage na het eerste

Trauma Academie.

inschrijvingsjaar voor VCT-Expert Level 1 en
Praktijkbanner

voor VCT-Master, is vastgesteld op € 100,- per
kalenderjaar, vanaf 1 januari ongeacht het

Op het moment dat een behandelaar als

moment van inschrijven. Dit is inclusief:

gediplomeerde is ingeschreven in het register
‘Zoek

VCT-behandelaar’,

of anderszins

is

•

toegelaten tot het Register, ontvangt de

Inschrijving en vermelding

op

de

CELEVT-website

1

behandelaar een praktijkbanner. Het logo van

•

Naamsbekendheid Register

praktijkbanner is auteursrechtelijk beschermd

•

Updaten inschrijfgegevens

en

•

Service bij het vinden van een bij

eigendom

van

het

Centrum

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering

CELEVT aangesloten supervisor

[CELEVT] onder de Trauma Academie en mag

•

Advies bij opstart intervisiegroep

alleen gebruikt worden voor uitingen van het

•

Jaarlijkse

Register ‘Zoek VCT-behandelaar’. Zie hiervoor
brochure ‘Gebruik Praktijkbanner’.

bijeenkomst

van

Kenniskring
•

10 % korting CELEVT-congressen en
CELEVT-Symposia

Aansluiting bij beroepsvereniging met
tuchtrecht en VOG verplicht
Gedurende de hele registratieperiode is het
verplicht

om

lid

te

zijn

van

een

beroepsvereniging met tuchtrecht. Ook wordt
gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag
[VOG] aan te leveren.
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Registratieperiode

Individuele supervisie

Een registratieperiode voor de opgeleide VCT-

Een supervisietraject van minimaal 12 uur is

Expert of voor VCT-Master met diploma duurt

een

steeds 5 jaar. Gedurende de periode van 5 jaar

registratiefase

moet de geregistreerde voldoen aan de eisen

professionals

voor registratie die verbonden zijn aan het

zoeken of gebruik maken van de supervisors

Register.

die bij CELEVT zijn aangesloten. Een lijst met

verplicht

onderdeel
[5

jaar].

kunnen

zelf

in

de

eerste

Geregistreerde
een

supervisor

supervisors wordt op verzoek toegezonden.
Als in de eerste registratieperiode niet voldaan

Kosten zijn voor de geregistreerde. Een

wordt aan de eisen voor registratie, dan wordt

verklaring van supervisie wordt aan CELEVT

de

toegezonden.

geregistreerde

uitgeschreven

uit

het

Register.
Deelname jaarlijkse bijeenkomst CELEVT
Voorwaarden voor herregistratie
•

Kenniskring [facultatief]

Aansluiting bij een beroepsvereniging
met tuchtrecht

•

Deelname intervisiegroep

•

Individuele supervisie

Professionals die in het Register geregistreerd
zijn, worden uitgenodigd deel te nemen aan de
CELEVT Kenniskring. Zij delen kennis en
ervaring, kunnen initiatieven ontplooien om
tot onderzoek te komen en /of deel te nemen
aan

Intervisiegroepen
Professionals die in het Register geregistreerd
zijn nemen deel aan intervisiegroepen. Een

onderzoekinitiatieven

behandelinnovatie,

publicaties

en
e.a.

De

kenniskring komt eenmaal per jaar bijeen.

intervisiegroep bestaat uit minimaal drie en

Naast

maximaal acht leden.

Interestgroepen gevormd worden. Leden van

De intervisiegroepen

de

kenniskring

kunnen

Special

werken ook als intercollegiale supportgroep.

de

Ook buiten de bijeenkomsten kunnen zij

secretaris. SI-groepen worden vermeld op de

elkaar

website. Kosten zijn voor de deelnemers.

ondersteunen

en

adviseren.

Een

SI-groepen

kiezen

een voorzitter en

intervisiegroep komt minimaal tweemaal per
jaar bijeen [bij voorkeur vaker]. Kosten zijn
voor de deelnemers. Een verklaring van
deelname wordt aan CELEVT toegezonden.

Vorselaarstraat 30

020 364 2639

1066 NN Amsterdam

info@celevt.nl

BTW NL 0776.25.614.B03
IBAN NL28ABNA0464380863

KvK 56697066
www.celevt.nl

2

3

Werkervaring

effectieve contacttijd. Een verklaring van
werkervaring

Om

geregistreerd

te

blijven

moeten

professionals minimaal met een gemiddelde

wordt

bij

inschrijving

aan

CELEVT toegezonden, indien er wijzigingen
zijn wordt dit aan CELEVT ter kennis gesteld.

van 8 uur per week werkzaam zijn met
volwassenen met een voorgeschiedenis van
Vroegkinderlijke Chronische Traumatiswering
[VCT] die als gevolg daarvan complexe PTSS,
dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de
Dissociatieve
gecombineerd
hebben

Identiteit
met

ontwikkeld.

Stoornis)

hechtingsstoornissen
Voor

vrijgevestigde

Register in ontwikkeling
Het Register ‘Zoek VCT-Behandelaar’ is nog in
ontwikkeling.

De

input

voor

aanpassingen

zal

mede

komen

eventuele
uit

de

ervaringen met het register en de wensen van
ingeschreven.

behandelaren is dit gemiddeld 6 uur per week
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