Reglement
Registratie afgestudeerden in de Analytische Teken Therapie
1. Register Analytische Teken Therapie
Het register staat open voor diegenen die in het bezit zijn van het diploma van de
4-jarige deeltijdopleiding Analytische Teken Therapie (ATT) en voldoen aan de hierna
daarvoor vermelde vereisten.
De registratie geldt voor een periode van vijf jaar.
Daarna kan herregistratie plaatsvinden indien wordt voldaan aan de hierna daarvoor
vermelde vereisten.

2. Doel van het register
Het register beoogt een waarborg te zijn voor kwaliteit. Op de website van het
Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede (www.ppch.nl) staat vermeld wie er
als therapeut geregistreerd zijn. Dit is gedaan om cliënten te beschermen en om een
goede kwaliteit van de therapie te waarborgen.
Een cliënt kan navragen bij zijn/haar therapeut of deze staat ingeschreven in het
register. Hij/zij kan dit ook zelf nagaan op de website van het PPCH bij: ‘registratie’.
Samengevat zijn de doelen:
 Bescherming cliënten
 Waarborgen en in standhouden van de kwaliteit van afgestudeerden in de
Analytisch Teken Therapie
 Controle en onderhouden van de beroepskwalificatie
 Kwaliteitsverbetering

2.1 Voor wie is het register interessant





Cliënten
Werkgevers
Zorgverzekeraars die willen nagaan of de beroepsbeoefenaar ook bevoegd en
geregistreerd is.
Andere hulpverlenende organisaties op GGZ gebied

2.2 Doel registratiecommissie
Er bestaat een registratiecommissie. Deze commissie heeft als taak:
 Beoordeling van registratie
 Beoordeling van herregistratie
 Toezicht houden op de inschrijving in het register
 Registratie eisen en regels zo nodig vernieuwen
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2.3 Leden registratiecommissie
De Registratiecommissie telt ten hoogste vijf leden en is als volgt samengesteld:
 Hoofd Opleiding Analytische Teken Therapie
 Overige bestuursleden, waarvan één lid met juridische ervaring
De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

2.4 Zittingsduur leden registratiecommissie
De leden nemen voor drie jaar zitting in de registratiecommissie. Deze periode kan
eenmaal verlengd worden met drie jaar; voor het Hoofd Opleiding geldt qualitate qua
geen beperking in de zittingsduur.

3. Inschrijving en her-inschrijving
3.1 Inschrijvingsvoorwaarden
Voor inschrijving of her-inschrijving in het register van de Analytische Teken Therapie is
vereist:
 Een geldig diploma ATT behaald na januari 2001
 Voldoen aan de beoordelingscriteria (zie punt 4).

3.2 Inschrijvingsprocedure
Iedere therapeut dient zich schriftelijk aan te melden voor registratie of herregistratie en
ontvangt na overleg van de registratiecommissie een brief van de commissie waarin de
datum van de eerste inschrijving of herregistratie vermeld wordt.
Van iedere therapeut die zich aanmeldt om geregistreerd te worden, worden
onderstaande gegevens vastgelegd:
 Persoonsgegevens
 Beroepsgegevens
 Datum diploma
 Aanmeldingsdatum
 Datum registratie
Het verzoek tot (her-)inschrijving in het register ATT wordt na ontvangst van een volledig
ingevulde vragenlijst en ondertekend inschrijfformulier, kopie van het diploma (bij eerste
inschrijving) en het overgemaakte inschrijfgeld ad € 195,00 in behandeling genomen.
Uiterlijk binnen vier weken krijgt men bericht van de inschrijving in het register.
In geval van afwijzing zal u dit onderbouwd en mondeling worden medegedeeld.

4. Beoordelingscriteria vijfjarige registratie en herregistratie
4.1 Eerste registratie
Voor de eerste registratie is vereist:
 Een geldig diploma ATT behaald maximaal twee jaar tevoren
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Het beschikken over een behandelruimte bestemd voor het ontvangen van cliënten

4.2 Herregistratie
Voor de vijfjaarlijkse herregistratie als Analytisch Teken Therapeut c.q. eerste registratie
later dan twee jaar na behalen diploma ATT gelden de volgende eisen:
 Ten minste acht uur per maand regelmatig cliënten hebben behandeld over een
gemiddelde van vijf jaar. Een kort overzicht van de behandelcontacten dient te
worden bijgevoegd.
 Cliënten ontvangen in een daarvoor bestemde behandelkamer.
 Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van de ATT
 Aantoonbare deelname aan intervisiegroep van ATT. Een kopie presentielijst
meesturen.
 Deelgenomen hebben aan deskundigheidsbevordering op het vakgebied,conform de
vereisten zoals vermeld in de bijlage 'Accreditatie-eisen.
 Supervisie sessies zijn niet vereist, maar strekken zeer tot aanbeveling.
4.3

De registratiecommissie kan beargumenteerd afwijken van onder 4.1 en 4.2
genoemde vereisten. Eventueel met aanvullende eisen.

5. Uitschrijving






Door de therapeut op eigen verzoek
Indien na afloop van de registratie periode niet wordt geherregistreerd, dan wel
niet aan de criteria voor herregistratie is voldaan. Heeft de secretaris van de
registratiecommissie na herhaald rappel binnen 6 maanden geen reactie
ontvangen over mogelijke herregistratie, dan geldt eveneens verwijdering uit het
register.
Door een klachtencommissie op grond van een door deze commissie terecht
bevonden klacht. Deze commissie wordt ingesteld door de Raad van Toezicht en
Advies. Klachten te richten aan de secretaris van de registratiecommissie.
Bij uitschrijving wordt de registratie in het register doorgehaald, met name ook op
de website van het PPCH.

Informatie
Voor informatie over de registratie of andere vragen kunt u terecht bij de secretaris van
de registratiecommissie: S.A.M.Olthof, Zandvoorter Allee 41, 2106 BV Heemstede
Email adres: steven.olthof@gmail.com
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