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Aanvraagprocedure erkenning TTC-geverschap
Algemeen
De NVRG kent vier soorten opleiders: leertherapeuten, TTC-gevers, supervisoren en
leersupervisoren. In dit document wordt beschreven hoe je een aanvraag tot
erkenning TTC-geverschap kunt indienen. TTC-gevers verzorgen het theoretische
onderdeel van de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut (TTC ST) en/of het
theoretisch onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker (TTC STW).
Voordat je overgaat tot het indienen van een aanvraag TTC-geverschap verzoeken
we je dit document goed te lezen en kennis te nemen van alle voorwaarden
waaraan een aanvrager en een aanvraag moeten voldoen om voor erkenning in
aanmerking te komen. Dit zijn de toetsingscriteria op basis waarvan de screeners de
aanvraag beoordelen.

Aanvraag
Een aanvraag erkenning TTC-geverschap bestaat uit:
1. Een aanvraagformulier erkenning opleiderschap
2. Een cursusdraaiboek
Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de NVRG. Mail het ingevulde
aanvraagformulier samen met het cursusdraaiboek naar nvrg@nvrg.nl. Je ontvangt
per email een ontvangstbevestiging met een factuur voor de kosten van de
erkenning TTC-geverschap en de kosten voor het screenen van het bijbehorende
draaiboek.

Voorwaarden erkenning TTC-geverschap
Je wordt erkend als NVRG TTC-gever als:
• Je minimaal vijf jaar LID ST of LID ST AP bent;
• Je als LID ST AP voordien minimaal vijf jaar LID ST bent geweest;
• Je minimaal 60 uur opleiding gegeven hebt onder supervisie van een door de
NVRG erkende TTC-gever1;
• Het ingezonden cursusdraaiboek positief beoordeeld is;
• Je het screeningsgesprek met goed gevolg hebt doorlopen.

Voorwaarden aanvraag
•
•

1

Een aanvraag dient ten minste vier maanden voor aanvang van de betreffende
cursus te zijn ingediend.
Aanvragen erkenning cursusdraaiboek van cursussen die al zijn gestart, of zelfs al
zijn afgerond worden niet ter beoordeling voorgelegd aan de screeners.

‘Onder supervisie van’ betekent ‘in aanwezigheid van’
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•

•

•

In overleg met de OAC is het mogelijk om een reeds door de NVRG erkend
cursusdraaiboek in te zenden dat door de aanvrager herzien of bewerkt is. De
oorspronkelijke auteur van het cursusdraaiboek moet hiervoor wel zijn
toestemming hebben verleend.
Als de aanvrager samen met iemand anders een cursusdraaiboek heeft
ontwikkeld en deze cursus ook samen met die ander gaat geven, dan kunnen
beiden op basis van dit draaiboek een aanvraag erkenning TTC-geverschap
indienen.
Op basis van een cursusdraaiboek TTC ST van 212 uur kunnen maximaal drie
kandidaten het TTC-geverschap aanvragen. Voor alle andere
cursusdraaiboeken geldt een maximum van twee kandidaten.

Screening
De aanvraag TTC-geverschap, bestaande uit een aanvraagformulier, een
‘Verklaring opleiderschap onder supervisie’ en een cursusdraaiboek, wordt
gescreend door twee leden van de Opleidingsadvies-commissie (OAC). Zij streven
ernaar om de procedure binnen vier maanden af te ronden.

Screeningsgesprek
Als de screeners het ingezonden cursusdraaiboek van voldoende kwaliteit vinden,
dan word je uitgenodigd voor een screeningsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer
een uur waarbij het ingezonden cursusdraaiboek de leidraad vormt. Het gesprek
richt zich onder andere op je achterliggende visie op het cursusdraaiboek, je
didactische vaardigheden en je visie op leren. Na het screeninggesprek volgt het
oordeel van de screeners.
Als de screeners het ingezonden cursusdraaiboek van onvoldoende kwaliteit vinden,
dan kunt je je aanvraag eenmalig kosteloos opschorten. Dit betekent dat je binnen
een jaar na het indienen van het oorspronkelijke cursusdraaiboek een nieuw/herzien
cursusdraaiboek indient. Je hebt recht op één screeningsgesprek. Als er sprake is
van opschorting van de aanvraag dan kiest je zelf het moment waarop dit gesprek
plaats vindt:
1. Na het indienen van het oorspronkelijke cursusdraaiboek
2. Na het indienen van het nieuwe/herziene cursusdraaiboek
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Aanvraagprocedure in het kort
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Beoordeling aanvraag
De screeners brengen van hun bevindingen schriftelijke verslag uit aan de OAC
middels een screeningsverslag. Op basis van dit verslag formuleert de OAC een
advies aan het bestuur van de NVRG. Het bestuur beslist uiteindelijk of de aanvrager
erkend wordt als TTC-gever. De aanvrager ontvangt de beslissing van het bestuur
inclusief een kopie van het screeningsverslag. Als je het niet eens bent met de
beslissing van het bestuur, dan kunt je hiertegen in beroep gaan bij het College van
Beroep. Het beroep moet binnen een maand na het besluit van het bestuur
ingediend zijn.

Erkenningstermijn TTC-geverschap
De erkenning als opleider is vijf jaar geldig en gaat in na een positief besluit van het
bestuur van de NVRG. De erkenning wordt verlengd als wordt voldaan aan de eisen
zoals gesteld in het herregistratiereglement.

Richtlijn voor het samenstellen van een cursusdraaiboek
Voor de richtlijnen voor het samenstellen van een cursusdraaiboek verwijzen
wij naar de volgende documenten:
•

‘20171208 Richtlijn cursusdraaiboek TTC- ST 212’

•
•

‘20150115 NVRG Richtlijnen cursusdraaiboek TTC STW’
‘20190918 NVRG Richtlijn cursusdraaiboek supervisorenopleiding’

