
 

© ABvC – versie januari 2019 
 

VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE  
ALS SUPERVISOR  
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Artikel 1. Algemeen 
 
 

 

 De supervisor dient een aanvraag tot registratie in via de website van 
de ABvC. Kopieën van CV, diploma’s en registraties, uittreksel van de 
inschrijving bij de KvK, certificaat van een recent – niet ouder dan 2 jaar 
– gevolgde supervisie nascholing en een lijst van cliëntcontacturen over 
het voorgaande jaar m.b.t. pure counsellingsessies dienen te worden 
meegestuurd. 

  
 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- 

Registratie en Accreditatie Commissie. 
 

 In het geval het een aanvraag betreft van supervisant en supervisor 
gezamenlijk, dan dient de supervisant de aanvraag mede te 
ondertekenen.  
 

 Supervisie door middel van audiovisuele communicatiemiddelen 
(inclusief beeld en geluid, bijvoorbeeld Skype) wordt toegestaan tussen 
supervisor en één supervisant.  
 

 Een door de ABvC erkende supervisor mag betreffende supervisant 
niet verplichten een supervisietraject aan te gaan dat bestaat uit meer 
dan de twee vereiste supervisiemomenten. 

 
 
 

Artikel 2. Voorwaarden voor registratie supervisor 
 

2.1 Opleiding 
 
2.1.1  De supervisor heeft een universitaire opleiding psychologie en staat 

(bij voorkeur) geregistreerd bij het NIP, of 
 

2.1.2  De supervisor is geregistreerd bij de LVSC of 
 

2.1.3 De supervisor heeft opleiding genoten betreffende supervisie op 
minimaal hbo-niveau of universitair niveau of 
 

2.1.4 De supervisor die in het verleden het “Practicum Supervisie” bij het 
RINO heeft gevolgd blijft deze erkenning behouden. 
 

2.1.5  De supervisor bezit een certificaat “Supervisie” van het NTI. 
 
2.1.6 De supervisor beschikt over een certificaat m.b.t. gevolgde supervisie 

nascholing dat niet ouder is dan 2 jaar. 
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2.2   Affiniteit/raakvlakken 
 
 
 

 

2.2.1 De supervisor dient aan te tonen dat hij/zij affiniteit heeft met 
counselling zoals door de ABvC bedoeld. 

 
2.2.2 De dagelijkse werkzaamheden van de supervisor hebben ruim 

aantoonbare raakvlakken met het werkgebied van de counsellor. 
 

Artikel 3. Ervaring 
 

3.1 De supervisor is bekend met het voeren van counsellinggesprekken 
en 

 
3.1 De supervisor bezit ruim voldoende (minimaal 5 jaar) 

counsellingvaardigheden en 
 
3.1  De supervisor heeft minimaal 400 cliëntcontacturen m.b.t. pure 

counselling per jaar inclusief de daaraan gerelateerde 
werkzaamheden in eigen praktijk en/of in de beroepsrichting waar 
hij/zij werkt. 

 
3.1 De supervisor dient aan te tonen middels uittreksel van de Kamer van 

Koophandel of aanvraagdatum van het btw-nummer hoeveel jaren 
hij/zij werkzaam is in eigen praktijk en/of in de beroepsrichting waar 
hij/zij werkt. In het laatste geval dient een getekende verklaring 
overlegd te worden met betrekking tot het aantal jaren dat men hierin 
werkzaam is. 

 
 

Artikel 4. Relatie supervisor/supervisant 
 

4.1   De supervisor staat neutraal tegenover de supervisant 
 

• er bestaat c.q. bestond geen therapeutische relatie 

• er bestaat geen onderwijskundige relatie. 

• er bestaat geen partnerrelatie 
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Ártikel 5. Vergoeding 
 

 

5.1   Van de supervisor wordt verwacht dat hij/zij redelijke tarieven hanteert 
en de supervisie minimaal 1 uur duurt per supervisiemoment. 

 

Artikel 6. Tenslotte 

 
6.1 De supervisor conformeert zich aan het Beroepsprofiel voor de 

Registercounsellor ABvC® en de Gedragscode voor de Supervisor van 
de ABvC. 

 
6.2 De supervisor is verplicht om elke twee jaar een nascholing supervisie 

te volgen. 
 
6.3 Deze voorwaarden treden op 1 januari 2019 in werking. Bij twijfel en/of 

vragen inzake bovengenoemde voorwaarden kunt u te allen tijde 
terecht bij de Toetsings- Registratie en Accreditatie Commissie. 

 
 


