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Reglement Registratie Consulent Seksuele Gezondheid NVVS 
 
Vastgesteld door de NVVS ALV van 27 maart 2015 en in gewijzigde vorm aangenomen door de Raad 
van Toezicht van de Stichting NRVS op 6 december 2016. 

 

 
Waar in dit reglement geschreven wordt over resp. „hij”, „hem” en „zijn”, geldt het bepaalde 
ongeacht het geslacht. 
 
Hoofdstuk I - Doel en registratie 
 
Artikel 1  
 
De Stichting NRVS registreert leden van de NVVS, die hebben voldaan aan vooraf gestelde 
eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring op dit terrein van de seksuele gezondheid 
als Consulent seksuele gezondheid NVVS. 
Consulenten seksuele gezondheid die zijn geregistreerd zijn gerechtigd de merkenrechtelijk 
beschermde titel Consulent seksuele gezondheid NVVS te voeren. 
Voor cliënten en verwijzers maakt dit duidelijk dat de Consulent seksuele gezondheid NVVS 
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. 
 
Artikel 2 
 
Om als Consulent seksuele gezondheid NVVS geregistreerd te worden dient een kandidaat zich 
bij de registratiecommissie aan te melden op de daarvoor bestemde wijze, zoals op de website 
van de Stichting NRVS is vermeld.  
Voor de behandeling van een verzoek tot registratie zijn registratiegelden verschuldigd. De 
registratiecommissie neemt een aanvraag pas in behandeling als de registratiegelden voldaan 
zijn. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag vindt geen restitutie van de registratiegelden 
plaats.  
 
Artikel 3  
 
Over een verzoek tot registratie wordt binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag 
beschikt. Betrokkene ontvangt hierover schriftelijk bericht. Indien een kandidaat niet aan de 
gestelde eisen voldoet, deelt de registratiecommissie de kandidaat mee welke eisen dit betreft.  
 
Artikel 4 
 
Bij een afwijzing voor (her-)registratie kan de kandidaat binnen drie maanden in beroep gaan bij 
de Commissie van Beroep.  
 
Artikel 5 
 
Indien de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet wordt deze in het register ingeschreven.  
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Artikel 6 
 
De registratie als Consulent seksuele gezondheid NVVS geldt steeds voor een periode van 5 
jaar, waarna herregistratie kan worden aangevraagd. De registratiecommissie stuurt hiertoe een 
herinnering, een half jaar voor de aanvraag moet worden ingediend.  
 
Artikel 7 
 
Van de registratie en van de beëindiging van de registratie wordt mededeling gedaan door 
middel van een publicatie in de Nieuwsbrief van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging 
voor Seksuologie (NVVS).  
 
Artikel 8 
 
De Stichting NRVS verplicht zich het register Consulent seksuele gezondheid NVVS openbaar 
te maken.  
 
 
Hoofdstuk II - Kwaliteitseisen Consulent Seksuele Gezondheid NVVS 
 
Artikel 9  
 
9.1. Vooropleiding: 
De vooropleiding dient minimaal een afgeronde Bacheloropleiding op het terrein van de 
preventieve en/of curatieve gezondheidszorg, sociaal-agogische zorg of onderwijs te zijn. 
Diploma's of certificaten dienen ter inzage aan de registratiecommissie te worden overlegd. 
 
9.2. Geaccrediteerde opleiding: 
Een door de Kamer Onderwijs van de NVVS geaccrediteerde opleiding tot Consulent seksuele 
gezondheid dient met succes gevolgd te zijn. Hiervan dienen certificaten, diploma's of 
getuigschriften te worden overlegd.  
 
9.3. Indien een kandidaat geen door de NVVS geaccrediteerde seksuologie opleiding heeft 
doorlopen, dient de kandidaat aan te tonen over het vereiste niveau aan kennis van de 
seksuologie te beschikken. De registratiecommissie beoordeelt dit kwalificatieniveau.  
 
9.4. Werkervaring: 
Kandidaten dienen minimaal twee jaar zelfstandige werkervaring op de in artikel 9.1. genoemde 
terreinen te hebben in de 5 jaren voorafgaand aan de opleiding. 
Onder zelfstandige werkervaring wordt in dit kader verstaan dat de kandidaat onder eigen 
verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoert, maar waarbij de eventuele 
eindverantwoordelijkheid kan liggen bij een derde (bijv. een arts, psycholoog of hoofd van een 
afdeling).  
▪ Kandidaten dienen te beschikken over 480 uur seksuologische stage-, of werkervaring die 

voldoet aan de volgende criteria: Het seksuologisch werk vindt plaats binnen een 
multidisciplinair werkkader waarbij voldoende gelegenheid bestaat om door middel van 
team- en/of werkoverleg in aanraking te komen met een breed scala aan seksuologische 
problematiek en seksuele gezondheidsbevordering.  

▪ 240 uur stage-/werkervaring wordt gedurende de opleiding opgedaan;  
▪ 240 uur stage/werkervaring wordt opgedaan na het voltooien van de opleiding. Een verslag 

over dit traject zal door de registratiecommissie voor de toekenning van de registratie 
worden beoordeeld.  

▪ De stage-/werkervaring dient binnen 3 jaar na het afsluiten van de Consulent seksuele 
gezondheid opleiding te zijn afgerond. 
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9.5. Supervisie: 
Over 48 uren hulpverlening (zoals counseling, voorlichting & preventie en onderzoek & beleid) 
dienen 16 uren supervisie door een NVVS erkende supervisor plaats te vinden met een frequentie 
van 1 supervisiezitting op 3 contacturen; De supervisie dient binnen 3 jaar na het afsluiten van de 
Consulent seksuele gezondheid opleiding te zijn afgerond. 
Na tenminste 8 uren individuele supervisie kunnen de resterende zittingen in de vorm van 
groepssupervisie plaats vinden. Aan groepssupervisie mogen maximaal 3 supervisanten tegelijk 
deelnamen. Een groepssupervisiezitting duurt 120 minuten en telt voor elk van de deelnemende 
supervisanten als 1.5 uur supervisie, mits de supervisant gedurende de gehele 
groepssupervisie aanwezig is. 
 
 
Hoofdstuk III -  Herregistratie 
 
Artikel 10  
 
Voor herregistratie toetst de Registratiecommissie  
▪ doorgaande werkervaring in een multidisciplinair werkkader 
▪ nascholing  
▪ deelname aan intervisie 

 
10.1. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient de aanvrager aantoonbaar 
tenminste gemiddeld 8 contacturen per week op het gebied van de seksuele gezondheid 
werkzaam te zijn. Hierbij wordt gerekend op een surplus van 50%, benodigd voor administratie, 
overleg en nascholing, zodat een totale werklast van 12 uren per week wordt bereikt.  
Het seksuologisch werk dient plaats te vinden binnen een multidisciplinair werkkader waarbij 
voldoende gelegenheid bestaat om middels team- en/of werkoverleg in aanraking te komen met 
een breed scala aan seksuologische problematiek en seksuele gezondheidsbevordering. 
 
10.2. Gedurende de herregistratietermijn van 5 jaar dient de aanvrager te hebben deelgenomen 
aan geaccrediteerde nascholingsactiviteiten met een totale tijdsbesteding van tenminste 60 uur. 
Dit komt overeen met het behalen van 60 accreditatiepunten. De nascholing dient een breed 
scala aan onderwerpen te betreffen.  
 
10.3. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient de kandidaat te participeren in een 
door de NVVS erkende intervisiegroep.  
Er dienen tenminste 6 bijeenkomsten per jaar te worden bijgewoond. Dit dient te blijken uit de 
jaarverslagen die door de intervisiegroep worden opgesteld.  
 
10.4. Indien de aanvrager op het moment van herregistratie niet voldoet aan de vereisten, dient 
de aanvraag vergezeld te gaan met een verzoek tot een reparatieperiode. Hierin geeft de 
aanvrager aan hoe de ontbrekende vereisten zullen worden aangevuld. De hiervoor benodigde 
tijd wordt in mindering gebracht op de volgende herregistratieperiode.  
 
Artikel 11 
 
Tegen beslissingen van de registratiecommissie kan beroep worden aangetekend bij de 
Commissie van Beroep. 
 
Artikel 12 
 
De inhoud van de beginselverklaring en de gedragscode van de vereniging vormen een 
neerslag van het seksuologische professioneel gedrag. Kandidaten onderschrijven die 
beginselverklaring en de gedragscode, evenals de Fundamentele Seksuele Rechten van de 
Mens van de World Association for Sexual Health.  
 
 


