Reglement Registratie Seksuologie NVVS
Vastgesteld door de NVVS BLV van 22 november 2013 en in gewijzigde vorm aangenomen door de Raad van
Toezicht van de Stichting NRVS op 12 februari 2018.
Waar in dit reglement geschreven wordt over resp. ‘hij, hem en zijn’ geldt het bepaalde ongeacht het geslacht.

Hoofdstuk I - Registratie
Artikel 1
1.1. De Stichting NRVS registreert leden van de NVVS, die hebben voldaan aan vooraf
gestelde eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie,
als Seksuoloog NVVS. Seksuologen die zijn geregistreerd zijn gerechtigd de merkenrechtelijk
beschermde titel “Seksuoloog NVVS” te voeren. Voor patiënten en verwijzers maakt dit
duidelijk dat de seksuoloog NVVS voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Artikel 2
2.1. De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologen (NVVS) houdt twee
registers aan ter registratie van de ‘seksuoloog NVVS’:
▪ een register voor seksuologische hulpverleners: register Seksuoloog NVVS SH;
▪ een register voor hen die werkzaam zijn op het terrein van seksuologische voorlichting,
preventie en onderwijs: register Seksuoloog NVVS VPO.
Sinds 31 maart 2016 is het register Seksuoloog NVVS VPO voor nieuwe inschrijvingen
gesloten.
Iemand kan in beide registers worden ingeschreven, indien hij of zij aan de gestelde
voorwaarden op beide terreinen voldoet.
Artikel 3
Om als seksuoloog NVVS geregistreerd te kunnen worden, dient een kandidaat zich bij de
registratiecommissie aan te melden op daarvoor bestemde wijze, zoals vermeld op de website
van de Stichting NRVS.
Artikel 4
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 5
Op een verzoek tot registratie wordt binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag
beschikt. De zes maanden gaan in op het moment dat de betaling ontvangen is. Het verzoek
tot registratie is vanaf dit moment inzichtelijk voor de registratiecommissie. Betrokkene
ontvangt hierover bericht in zijn PE-dossier. Indien een kandidaat niet aan de gestelde eisen
voldoet, deelt de registratiecommissie de kandidaat mee welke eisen dit betreft.
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Artikel 6
Bij een afwijzing voor registratie kan de kandidaat binnen 3 maanden in beroep gaan bij de
Commissie van Beroep.
Artikel 7
Indien de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet wordt deze in het register ingeschreven.
Artikel 8
De registratie als Seksuoloog NVVS geldt steeds voor een periode van 5 jaar, waarna
herregistratie kan worden aangevraagd. De registratiecommissie stuurt hiertoe een
herinnering een halfjaar voor de aanvraag moet worden ingediend.
Artikel 9
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 10
De NVVS verplicht zich de registers Seksuoloog NVVS openbaar te maken.
Hoofdstuk II - Algemene kwaliteitseisen
Artikel 11
De algemene kwaliteitseisen gelden voor alle ingeschrevenen in beide registers.
11.1. Vooropleiding;
▪ Voor diegenen die vóór 27 maart 2009 de opleiding Specialisatie Seksuologie zijn gestart
geldt artikel 11.1.1.: De vooropleiding dient van relevant academisch niveau te zijn. De
vooropleiding brengt basiscompetenties met zich mee op het gebied van
communicatievaardigheden, wetenschappelijk denkvermogen, relevante basiskennis en
een professioneel gedrag. Diploma's of certificaten dienen ter inzage aan de
registratiecommissie te worden overlegd.
▪ Voor diegenen die ná 27 maart 2009 de opleiding Specialisatie Seksuologie zijn gestart
geldt artikel 11.1.2.: De registratie staat open voor BIG geregistreerde GZ-psychologen,
psychotherapeuten en artsen. Diploma's of certificaten dienen ter inzage aan de
registratiecommissie te worden overlegd.
11.2. Een door de Kamer Onderwijs van de NVVS erkende seksuologieopleiding met door de
NVVS vastgestelde eindtermen dient met succes gevolgd te zijn. Hiertoe dienen certificaten,
diploma's of getuigschriften te worden overlegd.
11.2.1. Indien een kandidaat geen door de NVVS erkende seksuologische opleiding met goed
gevolg doorlopen heeft, dient deze zijn/haar kennis van de seksuologie op het vereiste niveau,
gebaseerd op de door de NVVS vastgestelde eindtermen, aan te tonen. De
Registratiecommissie beoordeelt in samenspraak met de Kamer Onderwijs van de NVVS dit
kwalificatieniveau en kan eventueel ontheffing van de opleidingseis verlenen.
11.3. De kandidaat dient werkervaring te hebben opgedaan, die voldoet aan de volgende
criteria:
▪ 1300 uur expliciet seksuologische hulpverlening, of werk op het terrein van vorming,
preventie of onderwijs, waarvan tenminste 900 cliëntcontacturen, of VPO-contacturen;
▪ Over de werkervaring dient een door een werkbegeleider of werkgever geaccordeerde
verslaglegging te worden overlegd.
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▪
▪
▪
▪

Met de werkervaring mag gestart worden halverwege de opleiding.
De seksuologische deskundigheid van het werkkader blijkt uit de aanwezigheid binnen dit
werkkader van een geregistreerd seksuoloog NVVS, die bij de aanvraag bereid is als
referent op te treden;
Naast deze geregistreerde seksuoloog NVVS uit het eigen werkkader dient tenminste één
andere geregistreerde seksuoloog NVVS zich als referent op te stellen.
Het seksuologisch werk vindt plaats 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 om kennis, vaardigheden
en professioneel gedrag te versterken en te verdiepen.

11.4. Supervisie
▪ over 90 cliëntcontacturen, c.q. VPO-contacturen vinden 30 supervisiezittingen plaats, met
een frequentie van 1 supervisiezitting op 4 contacturen.
▪ De supervisor brengt verslag uit op het door de Registratiecommissie daarvoor ontworpen
formulier.
11.5. Deze werkervaring en supervisie dienen binnen 5 jaar na het afsluiten van de door de
NVVS erkende specialisatie opleiding seksuologie te zijn afgerond en ingediend.
Hoofdstuk III Herregistratie
Artikel 12
Voor herregistratie toetst de Registratiecommissie;
▪ doorgaande werkervaring in een multidisciplinair werkkader,
▪ na- en bijscholing, en
▪ Intervisie.
12.1. De aanvrager voor SH-herregistratie dient aantoonbaar gemiddeld minimaal 8 cliëntcontacturen per week seksuologisch 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. Voor herregistratie in het VPO-register dient aanvrager
aantoonbaar gemiddeld 12 uur per week seksuologisch werkzaam te zijn.
12.2. Gedurende de herregistratietermijn van 5 jaar dient de aanvrager te hebben
deelgenomen aan seksuologisch relevante nascholingsactiviteiten met een totale
tijdsbesteding van tenminste 60 uur. Dit komt overeen met het behalen van 60
accreditatiepunten. Daarbij dient een breed scala aan seksuologische nascholing te worden
gevolgd.
Hierbij zijn drie categorieën te onderscheiden:
a) De Kamer Onderwijs van de NVVS beoordeelt aanvragen van instanties die bij- en
nascholing organiseren en kent accreditatiepunten toe, die op grond van de presentielijst
in de PE-online dossiers van de deelnemers worden bijgeschreven.
b) De Kamer Onderwijs kent accreditatiepunten toe aan internationale seksuologische
evenementen. Deelnemers dienen zelf een bewijs van deelname in hun dossier in te
voeren.
c) In bijzondere situaties, indien deelname aan geaccrediteerde bij- en nascholing feitelijk niet
mogelijk is, bijvoorbeeld door langdurige werkzaamheden in het buitenland, kan een
aanvrager om toekenning van punten voor andere niet in Nederland gegeven, nietgeaccrediteerde seksuologische relevante bij- en nascholing vragen.
12.2.1 Er moet een minimum van 50 geaccrediteerde NVVS punten worden behaald. De
overige 10 punten kunnen worden behaald middels credit points.
12.2.2 Creditpoints worden enkel toegekend aan seksuologische activiteiten zoals vermeld in
het document ‘overzicht creditpoints’ (zie bijlage). De registratiecommissie beslist of een
activiteit valt onder de creditpoints.
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12.3. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient de kandidaat te participeren in een
door de NVVS erkende intervisiegroep. Er dienen gemiddeld tenminste 6 bijeenkomsten per
jaar te worden bijgewoond. Dit dient te blijken uit de jaarverslagen die door de intervisiegroep
aan de registratiecommissie beschikbaar zijn gesteld.
12.4. Indien de aanvrager op het moment van herregistratie niet voldoet aan de vereisten,
dient de aanvraag vergezeld te gaan met een verzoek tot een reparatie-periode, waarin de
aanvrager aangeeft hoe de ontbrekende vereisten zullen worden aangevuld. De hiervoor
benodigde tijd wordt in mindering gebracht op de volgende herregistratieperiode.
Wanneer de registratiecommissie tot de conclusie komt dat het ingediende verzoek tot
herregistratie niet voldoet aan de vereisten, dan krijgt de aanvrager hiervan bericht binnen PE
online.
Artikel 13
Tegen beslissingen van de registratiecommissie kan beroep worden aangetekend bij de
Commissie van Beroep.
Artikel 14
De inhoud van de beginselverklaring en de gedragscode van de vereniging vormt een
neerslag van het seksuologisch professioneel gedrag van de in de registers ingeschrevenen.
Kandidaten onderschrijven die beginselverklaring en de gedragscode, evenals de
Fundamentele Seksuele Rechten van de Mens van de World Association for Sexology.
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Overzicht van creditpoints
Creditpoints (alleen voor seksuologische activiteiten SH en CSG):
De vereiste 60 uur deskundigheidsbevordering (scholing geaccrediteerd door NVVS) per registratie
periode van vijf jaar voor SH bestaat uit maximaal 10 uur creditpoints. Eén uur staat gelijk aan één punt.
De vereiste 40 uur deskundigheidsbevordering (scholing geaccrediteerd door NVVS) per registratie
periode van vijf jaar voor CSG bestaat uit maximaal 7 uur creditpoints. Eén uur staat gelijk aan één
punt.
Omschrijving activiteit

1

2

3

4

5

6

7

Verzorgen van seksuologisch onderwijs
Gastdocentschap van een opleiding op
minimaal HBO niveau
Seksuologisch onderzoek
Wetenschappelijk of toegepast
praktijkgericht onderzoek dat zelfstandig of
in samenwerking wordt verricht en extern
wordt verantwoord.
Seksuologische publicaties:
Publicatie van een boek, artikel of folder
voor een afgebakende doelgroep waarin
blijk gegeven wordt van het kunnen
voorlichten of het toepassen van
wetenschappelijke of beroepsinhoudelijke
kennis die voor de seksuologie relevant is.
Seksuologische voordrachten
Het houden van een referaat/presentatie
en mondelinge presentatie van een
abstract op een wetenschappelijk congres
Relevant organisatorisch werk
Lidmaatschap van bestuur of werkgroep ter
profilering van seksuologie op
instellingsniveau
Relevant bestuurs- c.q verenigingswerk,
Lidmaatschap van een vakinhoudelijke
commissie, werkgroep of bestuur van
wetenschappelijke vereniging op het
gebied van seksuologie.
Andere relevante activiteiten
Te denken aan: congrescommissie,
visitatie commissie, lid van redactie
wetenschappelijk- of vaktijdschrift.

Waardering
(max aantal
uren)
2 uren

Per

Bewijslast of
documentatie

Per les

Upload lesmateriaal

10 uren

Per
onderzoek

Upload
onderzoeksverslag

4 uren

Per
publicatie

Upload publicatie

2 uren

Per
voordracht

Upload
uitwerking/poster

2 uren

Per
bijeenkomst

Upload
verslag/notulen

2 uren

Per
bijeenkomst

Upload
verslag/notulen

2 uren

Per activiteit

Upload zelfgekozen
bewijslast

Overzicht creditpoints december 2017
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