VERENIGING VAN CONTEXTUEEL WERKERS
REGLEMENT REGISTRATIE CONTEXTUEEL HULPVERLENER VCW
Artikel 1
Dit reglement maakt onderdeel uit van het huishoudelijke reglement van de Vereniging van
Contextueel Werkers (VCW)
Artikel 2
Lidmaatschap VCW
De kandidaat Contextueel Hulpverlener VCW dient lid te zijn van de VCW en te voldoen aan de
daarbij behorende jaarlijkse bijdragen.
Artikel 3
Algemeen
a.
Voor het behalen van de registratie Contextueel Hulpverlener VCW wordt onderscheid
gemaakt tussen vooropleiding (Artikel 4), specialisatie (Artikel 5) en werkervaring (Artikel 6).
Onderdelen van de opleidingseisen als genoemd onder artikel 4 en 5 kunnen gelijktijdig
worden gevolgd, mits niet strijdig met andere in dit reglement gestelde eisen of criteria.
b.
Voor het behalen van de registratie Contextueel Hulpverlener VCW dient de kandidaat
Contextueel Hulpverlener VCW aan alle criteria onder de artikelen 4 tot en met 7,
alsmede aan het gestelde onder artikel 2 te hebben voldaan.
c.
De kandidaat dient op de daarvoor vastgestelde wijze een aanvraag in te dienen bij de
Registratiekamer van de VCW. Uit deze aanvraag dient duidelijk te worden dat de kandidaat
voldoet aan de criteria als in dit reglement genoemd. De kandidaat verwerft vervolgens de
Registratie Contextueel hulpverlener VCW en wordt opgenomen in het register van
Contextueel Hulpverleners VCW.
Artikel 4
Vooropleiding
De kandidaat Contextueel Hulpverlener VCW dient te beschikken over de vooropleiding WO richting
menswetenschappen, HBO MWD, SPH of een daaraan aantoonbaar gelijkwaardige geaccrediteerde
opleiding, zulks ter beoordeling van het bestuur, na advies van een door het bestuur erkende
toetsingscommissie.
Artikel 5
Specialisatie Contextuele Hulpverlening
De kandidaat Contextueel Hulpverlener VCW dient een opleiding contextueel hulpverlener te hebben
gevolgd.
Het totaal van deze opleiding moet 485 SBU (uitgezonderd supervisie) bedragen verdeeld over twee
jaar en op de volgende wijze opgebouwd:
a.
Theoretische en technische vorming: 425 SBU (waarvan 125 contacturen)
b.
Intervisie: 60 SBU (waarvan minimaal 50 contacturen);
c.
Supervisie: zie artikel 7
Artikel 6
Werkervaring
1.
De kandidaat Contextueel Hulpverlener VCW dient te beschikken over ten minste 750 uur
werkervaring opgebouwd gedurende ten minste 2,5 jaar, gerekend vanaf de start van de
supervisie en in een professionele setting waar contextuele interventies en beoordelingen
mogelijk zijn.
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2.

In geval van zelfstandige vestiging, dient gedurende de eerste 2 jaar van zelfstandige
vestiging regelmatige intercollegiale toetsing ten aanzien van indicatie, voortgang, en
beëindiging van de behandelingen plaats te vinden, in een minimale frequentie van een keer
per maand, gedurende minimaal 1.5 uur en in aanwezigheid van een collega contextueel
hulpverlener. Een verklaring met data en duur van dit overleg, ondertekend door de collega
contextueel hulpverlener dient bij de aanvraag voor registratie gevoegd te worden.

3.

Op het aanvraagformulier wordt een korte toelichting gegeven op de huidige (relevante)
werkzaamheden.

Artikel 7
Supervisie
1. Definitie: supervisie dient ter ontwikkeling van het zelfstandig en problematiserend leren
reflecteren, zowel over zichzelf als beroepspersoon als op de eigen praktijkervaringen en het
handelen daarin. Dit leren in wisselwerking met de praktijk, maakt zelfstandig voortzetten daarvan
mogelijk, zodat een autonome beroepsuitoefening in het contextueel werken kan worden bereikt.
2. Voor de registratie geldt als eis:
a.
In geval van groepssupervisie: het minimaal gevolgd hebben van 100 SBU supervisie,
waarvan 50 contacturen, verdeeld over twee supervisieseries. De maximaal toegestane
grootte van de groep is zes supervisanten, waarbij gewaarborgd dient te zijn dat de inbreng
van de supervisanten gelijkelijk verdeeld is;
b.
In geval van individuele supervisie: het minimaal gevolgd hebben van 50 SBU supervisie,
waarvan 25 contacturen, verdeeld over ten minste twee supervisieseries.
3. Voor de 2 supervisieseries geldt vervolgens:
a.
Ze dienen gevolgd te worden bij ten minste twee verschillende, door de VCW erkende
supervisoren.
b.
Binnen de supervisie dient het toepassen van contextuele hulpverlening centraal te staan,
waarbij de supervisant het cliëntsysteem als hulpverlener begeleidt.
c.
Elke supervisieserie dient met een voldoende resultaat afgesloten te zijn.
d.
De twee supervisieseries mogen niet gelijktijdig gevolgd worden.
Artikel 8
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bij de aanvraag voor registratie dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd, dat
dat bij de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden. De VOG is geldig voor de duur van de registratie.
Een kopie van de VOG wordt als bijlage meegestuurd.
Artikel 9
Duur
De registratie contextueel hulpverlener VCW wordt verleend voor de duur van 5 jaar. Herregistratie
vindt plaats indien aan de daartoe vastgestelde eisen is voldaan (zie het Reglement Herregistratie
Contextueel Hulpverlener VCW)
Artikel 10
Overig
1. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Aan dit reglement kunnen geen rechten worden ontleend.
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