REGLEMENT
Erkenningseisen NHG-supervisoren/coaches
Om in aanmerking te komen voor registratie als NHG-supervisor/coach gelden
onderstaande voorwaarden:
1. een registratie als supervisor bij de LVSC , niet alleen als coach
EN
2. ervaring met het begeleiden van huisartsen, niet alleen aios

Het NHG-bestuur heeft per oktober 2019 de zevende herziening van het Reglement en
Erkenningseisen voor registratie van supervisoren vastgesteld. Dit herziene reglement
komt in de plaats van de zesde herziening van april 2017
1.

Erkenning/registratie van supervisoren door het NHG heeft als doel: de kwaliteit van
het begeleidingsaanbod aan huisartsen te waarborgen.

2.

De (her)registratie van de NHG-supervisoren/coaches die praktiserend huisarts zijn
en ingeschreven staan in het Register van Geneeskundig Specialisten ( RGS), wordt
verricht door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden, het CHBB.
Een uitnodiging voor herregistratie zal uitgaan van het CHBB.
De NHG-Registratie Commissie Supervisie (NHG-RCS) heeft tot taak de registratie
en herregistratie te verzorgen van de overige supervisoren/coaches. Zie ook onder B.
Het betreft supervisoren en coaches, die buiten het CHBB-register NHGKaderhuisartsen Supervisie vallen, zoals medisch specialisten anders dan huisartsen,
gedragswetenschappers en fysiotherapeuten.
De NHG-RCS is door het NHG-bestuur ingesteld. Deze adviseert het NHG-bestuur
voor erkenning/registratie van NHG-supervisoren.
De NHG-registratiecommissie is als volgt samengesteld: een huisartsstaflid van het
NHG-bureau als secretaris, een huisarts-supervisor en een gedragswetenschappersupervisor.

3.

De NHG-RCS hanteert bij advies voor erkenning/registratie het reglement en de
eisen zoals hier beschreven. Besluiten worden genomen met meerderheid van
stemmen. In geval van het staken der stemmen beslist de voorzitter.

Erkenningseisen NHG-supervisoren/coaches
A

Huisarts-supervisoren/coaches (praktiserend huisarts en ingeschreven bij RGS).

A1 Een voltooide opleiding tot huisartssupervisor bij het NHG, dan wel vóór 1992 bij de
huisartsinstituten van de Vrije Universiteit te Amsterdam of de Katholieke Universiteit
te Nijmegen of een andere LVSC-erkende supervisieopleiding.
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B

Overige supervisoren/coaches
Het betreft de huisarts-supervisoren/coaches die niet meer als huisarts staan
ingeschreven in het register van de RGS omdat zij niet meer praktiseren, overige
medisch specialisten, fysiotherapeuten en supervisoren/coaches die
een sociaal wetenschappelijke academische opleiding gevolgd hebben
aangevuld met een LVSC-erkende supervisieopleiding, of
de verkorte Kaderopleiding Supervisie Coaching voor
gedragswetenschappers hebben gevolgd, of
een geneeskundige academische opleiding gevolgd hebben, aangevuld
met een LVSC-erkende supervisieopleiding.

B1 De supervisor moet aantonen ervaring te hebben met het werk van huisartsen.
C De NHG-supervisor/coach die geregistreerd is volgens bovenstaande eisen en de
aanvullende Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) cursus voor NHG-supervisoren/coaches
heeft gevolgd kan zich inschrijven in het EKC register van de RCS en krijgt de titel “hulp”EKC. De NHG-supervisor/EKC legt verantwoording af aan de Perifeer Accreditatie
Medewerker (PAM) -supervisie. Voor herregistratie als hulp-EKC gelden dezelfde criteria
als onder 4 genoemd.
4. Herregistratie NHG-supervisoren/coaches
Indien de opleiding tot supervisor langer dan 5 jaar geleden is voltooid, dient de
supervisor aan te tonen nog over voldoende kennis en ervaring te beschikken.
Daarbij gelden de volgende criteria
4.a: De NHG-supervisor heeft tenminste 36 sessies groepsgerichte dan wel individueel
gerichte begeleiding gegeven in de afgelopen 5 jaar;1 waarvan tenminste 1 reeks van 10
sessies groepssupervisie** dan wel 1 reeks van 8 sessies individuele supervisie**.
** Criteria voor supervisie:
1. de supervisie bijeenkomsten hebben een tijdsduur van 2 tot 2.5 uur, in principe
twee wekelijks, afhankelijk aantal deelnemers
2. de supervisie kan individueel plaats vinden (minimaal 8 sessies) of groepsgewijs
(minimaal 10 sessies) met maximaal 4 supervisanten
3. De supervisant maakt na elke bijeenkomst een reflectieverslag en bereidt de
volgende bijeenkomst schriftelijk voor met een inbreng ( volgens afspraak)
4. Daarnaast dient de supervisant:
• een begin-, midden- en eindnota te schrijven
• inzet te tonen door minimaal 3-4 keer schriftelijk eigen praktijkervaringen in te
brengen
• actief deel te nemen aan de gesprekken

4.b.de overige 26 of 28 sessies hebben bestaan uit andersoortige groepsbegeleiding
zoals begeleide intervisie of individuele begeleiding zoals coaching,
loopbaanbegeleiding, burnout preventie, (géén teamcoaching).
Zie voor toelichting het addendum begeleidingsvormen.

1

de voorkeur gaat uit naar groepssupervisie
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4.c. Daarnaast heeft de NHG-Supervisor in de afgelopen 5 jaar deel genomen aan
tenminste 40 uur relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied waarvan
tenminste 20 uur intervisie met collega supervisoren.
5. De NHG-RCS heeft de mogelijkheid om:
a. bij twijfel dan wel onzekerheid omtrent de kwaliteit van een supervisor
aanvullende scholingsactiviteiten op het gebied van supervisie voor te
schrijven alvorens te adviseren tot erkenning/(her)registratie;
b. bij gewichtige redenen af te wijken van het reglement.
6. Het NHG-bestuur gaat al dan niet over tot erkenning/registratie van NHGsupervisoren/coaches op basis van het advies van de NHG-RCS. De
geregistreerde supervisoren/coaches worden geplaatst op de NHG-website.
7. Erkenning/registratie geschiedt telkens voor een periode van 5 jaar.
8. Tegen beslissingen omtrent niet-erkenning of geen verlenging van
erkenning/registratie kan door betrokkene beroep worden aangetekend binnen
een termijn van 4 weken. Hiertoe wordt door het NHG-bestuur een
beroepsprocedure vastgesteld. Indien degene die in beroep gaat in het ongelijk
wordt gesteld, draagt hij zelf de kosten van het beroep.
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