VERENIGING VAN CONTEXTUEEL WERKERS

LOGBOEK
ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.
Het ingevulde logboek met bijlagen in 6-voud opsturen naar:
Secretariaat VCW - Postbus 2834* - 3500 GV Utrecht - Nederland
U dient gelijktijdig met het verzenden van uw aanvraag de kosten voor de herregistratie à € 100,-- te
voldoen op rekening nummer NL 17 TRIO 0254 6808 95 (BIC: TRIONL2U) ten name van de VCW te
Utrecht.
Niet volledig ingevulde logboeken worden niet in behandeling genomen!
*

stuur uw logboeken niet aangetekend naar de postbus! Indien u deze wel aangetekend wil versturen,
neem dan per email contact op (info@contextueelwerkers.eu) voor de juiste adressering.

JAAR waarop dit logboek is gebaseerd: ___________

Artikel 1
Dit reglement maakt onderdeel uit van het huishoudelijke reglement van de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW)
Artikel 2
Lidmaatschap VCW
De VCW geregistreerde Contextueel Hulpverlener dient lid te zijn van de VCW en te voldoen aan de daarbij behorende
jaarlijkse bijdragen

Gegevens aanvrager
Achternaam

_____________________________________________________________________

Voornaam

___________________________

Voorletters ___________________________

Geboortedatum __________________________

Geboorteplaats________________________

Adres ____________________________________________________________________________
Postcode

___________________________

Woonplaats __________________________

Telefoon

______________________________

Mobiel _______________________________

Email _____________________________________________________________________________
Datum diploma contextuele hulpverlening _______________________________________________
Naam opleidingsinstituut

___________________________________________________________

Lid van de volgende beroepsverenigingen _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Artikel 3
Werkervaring
De VCW geregistreerde Contextueel Hulpverlener heeft per jaar minimaal 300 uur cliëntgebonden werk in een
professionele setting waar contextuele interventies en beoordelingen mogelijk zijn.

Eigen praktijk

ja / nee

Indien ja:
Naam praktijk ______________________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________________________
Postcode ________________________________

Plaats ________________________________

Website praktijk ____________________________________________________________________
Aantal praktijkuren per week ____________________
Contextuele interventies en beoordelingen zijn mogelijk

ja / nee

Indien (ook) bij werkgever (als bijlage een werkgeversverklaring meesturen):
Bijlage nr: ______

Werkgever _________________________________________________________________________
Omschrijving bedrijf _________________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________________________
Postcode ________________________________

Plaats ________________________________

Functie ____________________________________________________________________________
Aantal werkuren p/week ________________________
Contextuele interventies en beoordelingen zijn mogelijk
Totaal aantal cliëntgebonden contacturen per jaar

ja / nee

_______________________________________

Opmerkingen_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Artikel 4
Intervisie
De VCW geregistreerde Contextueel Hulpverlener volgt intervisie.
Het aantal intervisiebijeenkomsten bedraagt minimaal 4 per jaar. Een bijeenkomst duurt minimaal 1,5 klokuur. Een
intervisiegroep bestaat uit minimaal 4 personen, waarvan minstens 1 andere persoon geregistreerd is als contextueel
hulpverlener VCW reg.*
Van de intervisie dient in een bijlage te worden vermeld: data van de intervisiebijeenkomsten, de namen van de
intervisiegenoten, hun opleiding of registratie en handtekeningen.

Data bijeenkomsten intervisie
________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

________________ (aantal uren: _____)

Namen en handtekeningen leden intervisiegroep:
Naam

Geregistreerd als
contextueel
hulpverlener VCW
reg?
ja/nee

Werkzaam in professionele
setting waar contextuele
interventies en
beoordelingen mogelijk zijn
ja/ nee

handtekening

* artikel 4 is gewijzigd in 2017. Tot 1 januari 2018 kan de oude voorwaarde voor de samenstelling van de intervisiegroep
worden toegepast: “een intervisiegroep bestaat uit minimaal 4 personen, waarvan minstens 2 een gelijkwaardige
contextuele opleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn in een professionele setting waar contextuele interventies en
beoordelingen mogelijk zijn”.
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Artikel 5
Voortgaande scholing
De VCW geregistreerde Contextueel Hulpverlener volgt per jaar minimaal 8 uur scholing in de vorm van een
training/workshop/seminar etc. m.b.t. contextuele of aanverwante hulpverleningsvormen.
Deze uren krijgen hun geldigheid door een kopie van het certificaat / bewijs van deelname in de bijlage bij te voegen.

Totaal aantal uren scholing

________________________________________________________

Bijlage(n) toevoegen voor certificaten van deelname
Bijlage(n) nr(s): ______

Naam van de workshops/training/seminars/studiedagen etc:
1.______________________________________________________Datum ____________________
Instituut/ organisatie _________________________________________________________________
2. ______________________________________________________Datum ____________________
Instituut/ organisatie _________________________________________________________________
3.______________________________________________________Datum _____________________
Instituut/ organisatie _________________________________________________________________
4. ____________________________________________________

Datum____________________

Instituut/ organisatie _________________________________________________________________
5.______________________________________________________Datum _____________________
Instituut/ organisatie _________________________________________________________________

Opmerkingen_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Artikel 6
Vakliteratuur
De VCW geregistreerde Contextueel Hulpverlener bestudeert per jaar minimaal 10 uur aan vakliteratuur (10 blz. per uur
Nederlands / 7 blz. per uur Engels). Deze vakliteratuur betreft theoretische technische vorming, welke bestaat uit
contextuele literatuur en/of literatuur van andere hulpverleningsrichtingen naar keuze.
Hieronder of als bijlage dient een lijst van bestudeerde literatuur te worden vermeld o.v.v. titel, auteur, isbn- nummer en
aantal pagina’s.

Titel ______________________________________________________________________________
Auteur ____________________________________________________________________________
ISBN ___________________________________

Aantal pagina's ________________________

Titel ______________________________________________________________________________
Auteur ____________________________________________________________________________
ISBN ___________________________________

Aantal pagina's ________________________

Titel ______________________________________________________________________________
Auteur ____________________________________________________________________________
ISBN ___________________________________

Aantal pagina's ________________________

Titel ______________________________________________________________________________
Auteur ____________________________________________________________________________
ISBN ___________________________________

Aantal pagina's ________________________

Indien als bijlage(n)
Bijlage(n) nr(s): ______

5
Logboek herregistratie contextueel hulpverlener VCW reg. 2017

VERENIGING VAN CONTEXTUEEL WERKERS

Artikel 7
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De VCW geregistreerde Contextueel Hulpverlener kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, dat dat bij deze
aanvraag niet ouder is dan 6 maanden. De VOG is geldig voor de duur van de herregistratie. VOG bijsluiten als bijlage.

VOG bijgesloten als bijlage

ja/nee

Artikel 8
Duur
De herregistratie is 5 jaar geldig, waarna herregistratie weer noodzakelijk is.
Artikel 9
Overig
a. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
b. Aan dit reglement kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondergetekende verklaart dat dit logboek volledig is ingevuld en stuurt dit met de bijlagen
in 6-voud op naar :
Secretariaat VCW
Postbus 2834
3500 GV Utrecht
Nederland
n.b. stuur uw logboeken niet aangetekend naar de postbus!
Indien u deze wel aangetekend wil versturen, neem dan per email contact op (info@contextueelwerkers.eu) voor de
juiste adressering

Datum

Handtekening aanvrager

____________________________

_______________________________
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