Hoe word ik seksuoloog NVVS?
Post-academische BIG opleiding seksuologie (RINO Amsterdam 2 jr, Rino Groep Utrecht 1,5 jr)
WO (met BIGregistratie)
GZ psycholoog, klinisch
psycholoog,
psychotherapeuten,
arts, medisch
specialist, psychiaters,
orthopedagogen
generalist

Registratie NVVS **
- Binnen 5 jaar na afronden NVVS
geaccrediteerde opleiding

Herregistratie **
- Iedere 5 jaar

- 1300 uur seksuolgische
hulpverlening waarvan 900 uur
patientcontact.

- 60 scholingspunten (minimaal 50
geaccrediteerd door NVVS)
- 6 intervisiebijeenkomsten per jaar.

- 30 uur supervisie
- referent NVVS seksuoloog (andere
persoon dan supervisor)

- 12 uur seksuologische hulpverlening waarvan 8
uur patientcontact per week.

TOELICHTING
900 uur patiëntcontact
Mag vanaf 2e helft opleiding starten
Dus in totaal 6 jaar de tijd (= 4 uur per week)
30 uur supervisie door erkende supervisor van NVVS
Mag vanaf 2e helft opleiding starten.
Bij voorkeur 2 x 15 sessies bij 2 verschillende
supervisoren.
(1e reeks SV moet minimaal 10 sessies zijn; 2e reeks
SV mag groepssupervisie zijn; 1 reeks van 15 sessies
moet binnen 18 maanden afgerond zijn).
Multi disciplinair overleg (MDO)
Seksuologisch werkkader moet aangetoond zijn. Dit is
inclusief een andere NVVS seksuoloog, hoeft niet eigen
werksetting te zijn.
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DOCUMENTEN
-Werkervaringsverslag, getekend door
referent NVVS en werkgever/boekhouder
-Beoordelingsformulier supervisie
(van elke supervisor 1)

TOELICHTING
60 herregistratiepunten = 60 uur
Geaccrediteerde scholing door NVVS.
Eventueel maximaal 10 punten dmv credit
points (zie bijlage reglement)
DOCUMENTEN
-Jaarverslagen intervisie
-Verklaring over werkuren dmv
werkgeversverklaring en of
boekhoudkundige verklaring

Hoe word ik consulent seksuele gezondheid NVVS?
1,5-jarige Post-HBO opleiding Consulente Seksuele Gezondheid (RINO-groep)
Registratie NVVS **
HBO/WO (zonder
BIG-registratie)
Zorg
Welzijn
Onderwijs

- Binnen 3 jaar na afronden NVVS
geaccrediteerde opleiding
- 480 uur werkervaring op gebied van
counseling, voorlichting & preventie
en onderzoek & beleid

- Iedere 5 jaar

- 16 uur supervisie

- 6 intervisiebijeenkomsten per jaar.

- referent NVVS seksuoloog (andere
persoon dan supervisor)

- 12 uur seksuologisch werk per week.

TOELICHTING
Werkervaring:
240 tijdens de opleiding en 240 na de opleiding. De
werkervaring dient binnen 3 jaar na de opleiding te zijn
afgerond.
Seksuologisch werkkader moet aangetoond zijn, dit
blijkt uit aanwezigheid van een geregistreerd
seksuoloog NVVS die als referent optreedt.
16 uur supervisie door erkende supervisor van NVVS
Mag vanaf 2e helft opleiding starten. Supervisie op 48
uur hulpverlening/voorlichting/preventie/onderzoek/
beleid. Binnen 3 jaar na opleiding afgerond. 1e reeks
van 8 uur supervisie is individueel. Eventueel tweede
reeks mag groepssupervisie zijn (max 3 personen, duur
1,5 uur per keer)
Dit is inclusief een andere NVVS
seksuoloog, hoeft niet
DOCUMENTEN
eigen werksetting te zijn. -Werkervaringsverslag, getekend door
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Herregistratie **

referent NVVS en werkgever/boekhouder
- Beoordelingsformulier supervisie

- 40 scholingspunten (minimaal 33
geaccrediteerd door NVVS)

TOELICHTING
40 herregistratiepunten = 40 uur
Geaccrediteerde scholing door NVVS.
Eventueel maximaal 7 punten dmv credit
points (zie bijlage reglement)
DOCUMENTEN
-Jaarverslagen Intervisiegroepen
-Werkgeversverklaring of
boekhoudkundige verklaring

Hoe verkrijg ik de aantekening Seksuologie NVVS?
Post-hbo seksuologie /ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (RINO Amsterdam of Rino Groep Utrecht)
Registratie NVVS **
- Binnen 18 maand na afronden
NVVS geaccrediteerde opleiding)

minimaal HBO
Zorg
Welzijn
Onderwijs

- 30 uur werkervaring op gebied van
counseling, voorlichting & preventie
en onderzoek & beleid
-10 gesprekken, 5 rapportages en 3
MDO's begeleid door NVVS
geregisgtreerde seksuoloog.

DOCUMENTEN
- Verklaring begeleidend Seksuoloog NVVS

** voor alle registraties geldt: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend,
lees altijd de laatste reglementen op de website van www.stichtingnrvs.info
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Herregistratie **
- Iedere 5 jaar
- 20 scholingspunten (geaccrediteerd door
NVVS)
- 4 MDO's per jaar
- 30 uur seksuologische werkervaring per jaar.

DOCUMENTEN
-Werkervaring en MDO, getekend door
begeleidend seksuoloog NVVS
-Werkgeversverklaring

FAQ:
Wat is verschil tussen CSG en aantekening?
Het voornaamste verschil is dat een CSG een seksuologisch beroep betreft, en de aantekening op een seksuologische competentie wijst. Een CSG
kan enkelvoudige seksuologische problematiek zelfstandig behandelen, seksuologisch onderwijs verzorgen, onderzoek doen en seksuologisch
beleid ontwikkelen. Een professional met Aantekening signaleert een seksuologische hulpvraag, maakt bespreekbaar en verwijst door.
Worden buitenlandse congressen geaccrediteerd?
Ja, in PE-online zijn de geaccrediteerde buitenlandse congressen verwerkt.
Wat als de registratietermijn waarbinnen ik moet (her)registreren (dreigt) te verlopen?
Wanneer het niet lukt om binnen de gestelde termijn na afronding van de opleiding niet lukt om aan alle registratie-eisen te voldoen, neem dan
zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de registratiecommissie. Meestal is uitstel bespreekbaar.
Wat als ik de opleiding in Leuven heb gevolgd, welke registratie is dan mogelijk?
Dan is de registratie Aantekening mogelijk, tenzij er sprake is van een WO-vooropleiding en BIG-registratie
Wat als ik de opleidingen van NCOI of Scheidegger heb gevolgd?
Dit zijn geen NVVS geaccrediteerde opleidingen, dus kom je niet in aanmerking voor registratie NVVS. Je mag de titel wel voeren, die is niet
beschermd, maar nooit met toevoeging NVVS (ook niet als je lid bent van de NVVS)
Ik ben een CSG. Moet er een seksuoloog in mijn intervisiegroep zitten?
Nee, dat hoeft niet. De intervisiegroep moet uit minimaal de helft van de leden uit professionals met een NVVS-registratie bestaan. Dit gaat om
CSG-registraties of seksuoloog-registraties.
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