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Informatie over nieuwe regels uitstel (her)registratie vanwege Corona, 
wat te doen bij problemen invullen PE-online en informatie over 
supervisie Consulenten Seksuele Gezondheid. 
 

Nieuwe regels in verband met Corona 
Indien door corona aanvragers voor herregistratie in de problemen komen met het aantal bij- en 
nascholingspunten, kan de registratie commissie soepeler omgaan met het benodigde aantal punten. Er kan 
op jaarbasis 12 punten in mindering gebracht worden. Hetzelfde geldt voor het benodigd aantal 
cliëntcontact uren op jaarbasis. In uitzonderlijke gevallen kan uitstel van een jaar verleend worden, het 
zogenaamde reparatiejaar, zonder dat dit ten koste gaat van de termijn van de volgende registratie periode. 
Bij aanvragen voor registratie gelden deze regels niet. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheid tot een jaar 
uitstel om te kunnen voldoen aan voldoende werkervarings- en supervisie-uren. 
Dezelfde regeling wordt ook toegepast bij de aanvragen voor (her)registratie door Consulenten en voor de 
Aantekening. 
 

Problemen met PE-Online 
Aanvragers die problemen hebben met het invullen of uploaden van formulieren op PE-Online of vragen 
hebben over de reglementen en procedures, willen we vriendelijk verzoeken zich te werden tot de 
Registratie Commissie via rc@stichtingnrvs.info en bij voorkeur niet tot NVVS/Status Plus. 
 

Supervisoren in opleiding 
Inmiddels volgen een aantal Consulenten de supervisie-opleiding bij de RINO. Hierdoor wordt het voor de 
Consulenten eenvoudiger om supervisie te volgen voor het registratietraject. Omdat de supervisoren i.o. 
vlieguren moeten maken, is het mogelijk voor consulenten om al supervisie te volgen bij deze supervisoren 
i.o. (zij werken weer onder supervisie van de docenten van de opleiding). Deze supervisie-uren tellen 
gewoon mee bij de registratie-aanvraag. De NRVS hoopt van harte dat hierdoor meer Consulenten kiezen 
voor het registratietraject. 
 
Een lijst met geregistreerde supervisoren is te vinden op de ledenpagina van de NVVS.  
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