AANPASSING LBRT REGISTRATIE VOORSTEL ALV 1 JULI 2020 - deel 2
Inclusief wijzigingen n.a.v. vragen en opmerkingen van LBRT leden
REGISTRATIE 2020 VISIE LBRT
‘Iedere leerling moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontwikkelen. De LBRT vindt daarom dat de kwaliteit
van deze begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van de leerling.’ Om de kwaliteit van
begeleiders te borgen werkt de LBRT, naast het algemeen lidmaatschap, met een kwaliteitsregister. Leden van
de LBRT kunnen zich laten registreren en verbinden zich daarmee aan de kwaliteitscriteria, het beroepsprofiel
en de gedragscode van de vereniging. (t.z.t. verwijzen naar beroepsstandaard)
Registratie is voor de LBRT een instrument om de kwaliteit van de remedial teacher te waarborgen. Het is
zowel gericht op professionalisering van de afzonderlijke leden als op de beroepsgroep als geheel. Het
kwaliteitsregister is ontwikkelingsgericht, waarvan het doel is erkenning van de geschoolde remedial teacher
die het vak wekelijks uitvoert en eigen vaardigheden blijft ontwikkelen en onderhouden.

Aanleiding Voorstel tot aanpassing van het LBRT Kwaliteitsregister
Voorstel tot aanpassen van het huidige model van het Kwaliteitsregister LBRT vindt plaats om de volgende
redenen:
o

o
o
o
o

Feedback van leden dat ze wel willen registreren, maar geen mogelijkheden hebben het groeipad te
doorlopen naar generalist en specialist (Bijvoorbeeld in het VO, waar minder onderzoek gedaan wordt bij
leerlingen, of door tijdgebrek bij een volle praktijk etc.)
Feedback van leden dat ze graag willen registreren, maar dat niet duidelijk is aan welke eisen moet worden
voldaan
Vraag uit het onderwijsveld om meer geregistreerde leden, bijvoorbeeld voor inzet van leesproblemen en
dyslexie
Inspelen op ontwikkelingen in het onderwijs: De RT die actief is als coach voor de leraar of voor de school
beleidsaanpassingen doet
In het huidige systeem worden teveel registratieaanvragen afgewezen

Aanpak LBRT ter verbetering van het Registratie proces
Om antwoord te geven op bovengenoemde vraagstukken en bij te dragen aan oplossingen zijn een aantal
maatregelen genomen en worden maatregelen uitgewerkt.
o

o

Binnen de LBRT Academie wordt een Cursus Handelingsplan schrijven geboden die voorbereid op de visie
van de LBRT op Handelingsplannen en de stappen waar een plan aan moet voldoen (inclusief diagnose en
evaluatie). De cursus heeft in februari voor het eerst plaats gevonden en is zeer positief beoordeeld. De
cursussen vinden bij voldoende belangstelling 2 keer per jaar plaats
De Commissie Registratie maakt een Handleiding voor het aanvragen van de registratie waarin duidelijk
wordt toegelicht wat er van leden verwacht wordt. Op de website wordt onder Registratie de Handleiding
geplaatst. (In ontwikkeling, verwacht september 2020)
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o

o

De lijst geaccrediteerde opleidingen wordt gepubliceerd op de website onder het onderwerp Registratie,
zodat leden en kandidaat-leden direct zien welke opleiding toegang geeft tot Registratie. (In ontwikkeling,
verwacht september 2020)
De Commissie Registratie ontwikkelt een Quick Scan om direct na inlevering van de casus voor Generalist
of Specialist te kunnen beoordelen of deze voldoende compleet is om in behandeling genomen te worden
of dat er nog aanvullingen nodig zijn. (In ontwikkeling, verwacht oktober 2020)

GEVRAAGD BESLUIT ALV 1 JULI 2020
Voorstel tot aanpassing van het Registratie Reglement:
Elk van onderstaande aanpassingsvoorstellen wordt individueel in stemming gebracht bij de ALV. Goedkeuring
gevraagd aan de ALV voor:
1. Nieuwe voorwaarden voor de basisregistratie op het gebied van ervaringsuren, opleidingsuren en VOG
verklaring
2. Wijzigen van de naam basisregistratie naar LBRT Registratie. De remedial teacher met een LBRT Registratie
wordt dan LBRT Geregistreerd Remedial Teacher
3. Instellen van de mogelijkheid tot Herregistratie van de LBRT Registratie
4. Voorwaarden voor de Herregistratie
5. Instellen nieuwe instapmogelijkheid voorafgaand aan registratie: LBRT Registratie in opleiding
6. Voorwaarden LBRT Registratie in opleiding
7. De volgorde om na de LBRT Registratie te groeien naar Generalist en vandaar naar Specialist wordt niet
langer een verplicht groeimodel. De verdieping Generalist en Specialist zijn verschillende verdiepingen van
de Registratie die naast elkaar bestaan
8. Nieuwe voorwaarden voor LBRT Generalist en LBRT Specialist
9. Nieuwe voorwaarden voor herregistratie LBRT Generalist en LBRT Specialist
10. Overgangsregeling voor lopende registraties
De voorgestelde aanpassing van het Kwaliteitsregister schematisch weergegeven
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LBRT KWALITEITSREGISTER
Naast het lidmaatschap van de LBRT kan de remedial teacher worden opgenomen in het kwaliteitsregister.
Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van
de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit
van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd
persoonsgebonden.

Voordelen LBRT Registratie Remedial Teacher
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erkenning van de kwaliteit en vaardigheden van de individuele remedial teacher
Weergave van contactinformatie of link van de praktijk op de website van de LBRT (gedeeltelijk betaald)
Vergoeding bij zorgverzekeringen (momenteel alleen bij Zorg en Zekerheid)
Vrijwillige deelname collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Uitwisselen van kennis op landelijk en regionaal niveau
Mogelijkheid tot het voeren het LBRT Registratie logo op de eigen website en andere uitingen
Mogelijkheid tot het bestellen van het muurschild met het logo van de LBRT (betaald)
Er kan aanspraak gemaakt worden op de Klachtenprocedure van de LBRT.
Gebruikmaken van de Gedragscode van de LBRT
Voordelen voor ouders, leerlingen, scholen en samenwerkingsverbanden om te werken met een
geregistreerd remedial teacher

-

Een remedial teacher waarvan de kwaliteit en vaardigheden door de LBRT getoetst en erkend zijn
Een remedial teacher die zijn kwaliteit en vaardigheden onderhoudt door permanente educatie
Er kan aanspraak gemaakt worden op de Klachtenprocedure van de LBRT
De garantie dat de remedial teacher de Gedragscode van de LBRT hanteert
Voorwaarden LBRT REGISTRATIE

1. Master (S)EN diploma behaald met ten minste 4 modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig
geaccrediteerde opleiding
2. Tenminste 200 uur werkervaring als remedial teacher in het onderwijs of eigen praktijk. Aan te tonen
door:
a. Werkgeversverklaring (bij loondienst) of
b. Uittreksel KvK
3. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal 6 maanden oud
4. Opname in het LBRT Kwaliteitsregister is persoonsgebonden en niet praktijk- of school gebonden
5. De LBRT Registratie heeft een geldigheidsduur van vijf jaar
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Toelichting Voorwaarden LBRT REGISTRATIE
Ad a)
o

De lijst met Master (S)EN met tenminste 3 modules op het gebied van leren of een gelijkwaardig
geaccrediteerde opleiding wordt gepubliceerd op de website onder het onderwerp Registratie.
a. Opleidingen die niet op de lijst vermeld staan kunnen door leden ter toetsing voorgelegd worden aan
de Commissie Registratie. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Ad b ii)
o Minimaal 4 keer per jaar vindt intensieve controle plaats of kandidaten voor de LBRT registratie
daadwerkelijk voldoen aan de uren-eis. Niet bij iedere kandidaat vindt de intensieve controle plaats, er
wordt een steekproef genomen. De uren kunnen in het geval van de intensieve controle aangetoond
worden door contracten met scholen en of samenwerkingsverbanden, het overleggen van de
administratie, of een accountantsverklaring.
o In het jaarverslag wordt opgenomen hoeveel steekproeven gedaan zijn en wat de uitslag daarvan
geweest is.
o Jaarlijks evalueert de Commissie Registratie en het bestuur de regel van het steekproefsgewijs
onderzoeken en of er voldaan wordt aan de gestelde 200-uren eis. Waar nodig stelt het bestuur dit bij.
Daarover wordt verslag gedaan in het jaarverslag.

NIEUWE NAAM: LBRT REGISTRATIE
De naam Basisregistratie suggereert een verplicht groeimodel naar volgende fases van registratie. Omdat in het
voorstel voor aanpassing van het Kwaliteitsregister niet langer sprake is van een verplicht groeimodel, is de
naam Basisregistratie niet duidelijk. We stellen voor de naam Basisregistratie te wijzigen naar LBRT Registratie.
De remedial teacher met een LBRT Registratie wordt dan LBRT Geregistreerd Remedial Teacher.

KOSTEN LBRT REGISTRATIE
Kosten eerste registratie: € 95,-

LBRT REGISTRATIE IN OPLEIDING (i.o.)
Indien een lid niet voldoet aan de voorwaarden voor de LBRT Registratie, maar de wens heeft geregistreerd te
worden, is het mogelijk te kiezen voor de LBRT Registratie i.o. Doel van de LBRT Registratie i.o. is leden te
begeleiden en op te leiden om de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn om te komen tot de LBRT
Registratie.
1. Toegang tot de LBRT Registratie i.o. is mogelijk als aan bepaalde opleidingseisen wordt voldaan.
o Geaccrediteerde opleidingen hiervoor worden vastgesteld door de Commissie Registratie en
gepubliceerd op de website
2. Tijdens de LBRT Registratie i.o. worden opleidingen/cursussen gevolgd om de voor LBRT Registratie
benodigde kennis en vaardigheden te verwerven
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o

De Commissie Registratie adviseert welke cursussen hieraan voldoen en welke vaardigheden
ontwikkeld kunnen worden en stelt samen met de Remedial Teacher Registratie i.o. een
opleidingstraject op
3. Duur van de LBRT Registratie i.o. is maximaal drie jaar
4. Tijdens de LBRT Registratie i.o. wordt supervisie geboden. De leidraad hiervoor wordt opgesteld door de
Commissie Registratie (verwacht september 2020)
5. De Remedial Teacher kan in de periode van opleiding de naam LBRT Registratie i.o. of LBRT Geregistreerd
Remedial Teacher voeren op website en andere uitingen.
KOSTEN LBRT REGISTRATIE i.o.
Kosten LBRT Registratie in opleiding nader vast te stellen (door het bestuur).

LBRT HERREGISTRATIE
Na vijf jaar kan de LBRT Registratie worden verlengd als de LBRT geregistreerd remedial teacher heeft voldaan
aan de volgende voorwaarden:
1. De afgelopen vijf jaar deelgenomen aan scholing/permanente educatie met een waarde van tenminste 200
accreditatiepunten door het volgen van congressen, regioavonden, cursussen en opleidingen zoals
beschreven in het document ”Reglement - herregistratie 2017” , waaronder deelname in Intervisie zoals
beschreven in het document “Intervisiegroep” en “format deelname intervisiebijeenkomsten”.
Deelname in intervisie wordt door de LBRT aanbevolen.
2. Aantoonbaar 750 uur werkervaring opgebouwd de afgelopen vijf jaar (150 uur per jaar) als LBRT
Geregistreerd Remedial Teacher in het onderwijs of eigen praktijk door
a. Werkgeversverklaring (bij loondienst)
b. Uittreksel KvK
3. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal 6 maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd als niet
eerder een VOG aangeleverd is.
Kosten LBRT Herregistratie
Kosten LBRT Herregistratie € 75,-

VERDIEPING van de KWALITEITSREGISTRATIE: LBRT GENERALIST EN LBRT SPECIALIST
Na de LBRT Registratie kan de geregistreerd remedial teacher in plaats van herregistratie kiezen voor meer
verdieping. Hierbij kan gekozen worden voor LBRT specialist óf LBRT generalist. Deze verdiepingen van de LBRT
Registratie staan naast elkaar, op hetzelfde niveau. Het is mogelijk zowel een specialist als een generalist
registratie te behalen. Het zijn extra mogelijkheden voor de Geregistreerd remedial teacher zich te
onderscheiden in kwaliteit en professionaliteit. Hierbij staan vooral de onderzoeksvaardigheden en het
planmatig handelen centraal in de begeleiding van de leerling, als coach van de leraar of in verbetertrajecten
op scholen.
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Aanvullende voordelen voor de registratie van LBRT Generalist of LBRT Specialist.
-

Erkenning van de professionele onderzoeks- en handelingsvaardigheden van de remedial teacher
Erkenning van de remedial teacher als preferente partner in coach- en verbetertrajecten
Stimuleren van uitwisselen van kennis op landelijk en regionaal niveau middels intervisie
Actieve aanbeveling van de Generalist en Specialist door de LRBT bij verzoeken tot samenwerking van
derden met een remedial teacher
Vermelding van de specifieke expertise van de remedial teacher op de website van de LBRT
Hogere vergoedingen bij arrangementen van enkele samenwerkingsverbanden (basis, ervaren en expert
(o.a. bij SWV de Eem).
Participatie in beleidsvormende commissies en klankgroepen namens de LBRT bijvoorbeeld bij ‘Opstellen
brede vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie’ en ‘Het Stimuleringsprogramma’ of ‘Ernstige Rekenproblemen’,
waardoor uitbreiding van het professionele netwerk buiten de beroepsgroep mogelijk is.
Aanvullende voordelen voor ouders, leerlingen, scholen en samenwerkingsverbanden om te werken
met een LBRT specialist/generalist

-

Een remedial teacher waarvan de professionele onderzoeks- en handelingsvaardigheden door de LBRT
getoetst en erkend zijn.

Voorwaarden
Voor een registratie als LBRT generalist of LBRT specialist gelden de volgende voorwaarden.
1. In bezit van de LBRT Registratie, LBRT Geregistreerd Remedial Teacher
2. Het volgen van de startbijeenkomst cursus “Schrijven van een onderzoeksverslag en handelingsplan” wordt
aanbevolen.
3. De remedial teacher neemt deel aan intervisie zoals beschreven in het document “Intervisiegroep” en
“format deelname intervisiebijeenkomsten”
4. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal 6 maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd als niet
eerder een VOG aangeleverd is.
5. Indienen van twee casussen. De generalist doet dit op twee verschillende vakgebieden, de specialist op één
hoofdvakgebied. Worden de casussen binnen hetzelfde vakgebied aangeboden, dan moet er voldoende
onderscheid zijn tussen de verschillende domeinen, leeftijd en kenmerken van het kind. Hiervoor wordt
een korte toelichting geschreven waarin de casussen van elkaar verschillen (maximaal 250 woorden).
Voor de twee casussen zijn verschillende mogelijkheden:
a. Casus 1: Het afronden van de cursus ‘Behandelaar ERWD”, de cursus ‘Lezen, spelling en dyslexie’ of
de cursus ‘Moderne vreemde talen’, inclusief een ingeleverde casus van één van deze opleidingen
die onder supervisie gemaakt is.
Casus 2: het inleveren van één casus, die geheel zelfstandig gemaakt is, waarbij het hele proces
van intake tot uitvoering nauwkeurig wordt beschreven en beredeneerd. De casus kan betrekking
hebben op:
o

een leerling, bij voorkeur in verschillende vakgebieden
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o

Of een verbetertraject in een school voor een vakgebied of als coach van een leerkracht.

b. Inleveren van twee zelfstandig gemaakte casussen waarbij het hele proces van intake tot uitvoering
nauwkeurig wordt beschreven en beredeneerd. De casus kan betrekking hebben op:
o
o

een leerling, bij voorkeur in verschillende vakgebieden.
Of een verbetertraject in een school voor een vakgebied of als coach van een leerkracht.

Kosten LBRT Generalist of LBRT Specialist
Kosten voor de Registratie als LBRT Generalist of LBRT Specialist zijn € 225
HERREGISTRATIE LBRT Generalist of LBRT Specialist
Na vijf jaar kan de LBRT Generalist of LBRT Specialist worden verlengd als voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
1. De afgelopen vijf jaar deelgenomen aan scholing/permanente educatie met een waarde van
tenminste 200 accreditatiepunten (40 punten per jaar) door het volgen van congressen,
regioavonden, cursussen en opleidingen zoals beschreven in het document ”Reglement herregistratie 2017” , waaronder deelname in Intervisie zoals beschreven in het document
‘Intervisiegroep’ en ‘format deelname intervisiebijeenkomsten ’. Deelname in intervisie wordt
door de LBRT aanbevolen.
2. Aantoonbaar 750 uur werkervaring opgebouwd de afgelopen vijf jaar (150 uur per jaar) als LBRT
Generalist of LBRT Specialist Remedial Teacher in het onderwijs of eigen praktijk door
a. Werkgeversverklaring (bij loondienst)
b. Uittreksel KvK
3. Recente VOG (verklaring omtrent gedrag), maximaal 6 maanden oud. Deze wordt alleen gevraagd
als niet eerder een VOG aangeleverd is.

Kosten LBRT Herregistratie Generalist of Specialist
Kosten Herregistratie € 25,-

Gevolgen voor lopende LBRT Registraties - Overgangsregel
1. Eerder hebben leden waarvan de basisregistratie na drie jaar zou zijn verlopen verlenging gekregen.
Herregistratie is na aanpassing van het voorstel mogelijk vanaf september 2020. De voorwaarden die
gesteld worden aan het kwaliteitsregister zullen met ingang van het nieuwe schooljaar van kracht worden,
zodat het systeem goed ingericht kan worden en de leden de tijd hebben de gevraagde informatie aan te
leveren.
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2. Voor leden van wie de basisregistratie op dit moment verlopen is gelden de volgende mogelijkheden vanaf
september:
a. De remedial teacher met basisregistratie die voldoet aan de eisen voor de LBRT Herregistratie
vraagt deze aan.
b. De remedial teacher die niet voldoet aan de eisen van de LBRT Herregistratie, maar wel voldoet
aan de eisen van de LBRT Registratie, mag nog één keer de LBRT registratie aanvragen.
c. De remedial teacher die niet voldoet aan de eisen van de LBRT registratie aan het eind van de
basisregistratie, mag nog één keer de LBRT Registratie In Opleiding aanvragen.
3. Leden die nog in de periode van de basisregistratie zitten, blijven daarin tot het eind van de periode.
Daarna geldt hetzelfde als bij 2):
a. De remedial teacher met basisregistratie die voldoet aan de eisen voor de LBRT Herregistratie
vraagt deze aan.
b. De remedial teacher die niet voldoet aan de eisen van de LBRT Herregistratie, maar wel voldoet
aan de eisen van de LBRT Registratie, mag nog één keer de LBRT registratie aanvragen.
c. De remedial teacher die niet voldoet aan de eisen van de LBRT registratie aan het eind van de
basisregistratie, mag nog één keer de LBRT Registratie In Opleiding aanvragen.
4. LBRT Generalisten of LBRT Specialisten vallen tot aan de eerstvolgende herregistratie in de oude regeling.
De herregistratie kan gewoon op de eerstvolgende datum aangevraagd worden volgens de geldende regels
van het huidig model. Een uitzondering daarop vormt de vergoeding, vanaf 1 september wordt 25 euro
gevraagd om te voorzien in de kosten van de herregistratie van de LBRT specialist/generalist. Ook wordt
vanaf 1 september 2020 een VOG verklaring gevraagd. Het aangepaste voorstel is verder van toepassing
zodra de eerstkomende herregistratie heeft plaatsgevonden.
5. We vragen leden die willen registreren één keer een VOG aan te leveren. Dus, als je nu wel geregistreerd
bent en je hebt nog geen VOG aangeleverd, dan wordt dat van je verlangd voor je herregistratie. Is het de
eerste keer dat je registreert dan lever je de VOG bij je eerste registratie aan. We volgen daarbij (ook in de
toekomst) de richting van de onderwijsinspectie.

GEVRAAGD BESLUIT ALV 1 JULI 2020 (herhaling van bovenaan dit document)
Voorstel tot aanpassing van het Registratie Reglement:
Elk van onderstaande aanpassingsvoorstellen wordt individueel in stemming gebracht bij de ALV. Goedkeuring
gevraagd aan de ALV voor:
1. Nieuwe voorwaarden voor de basisregistratie op het gebied van ervaringsuren, opleidingsuren en VOG
verklaring.
2. Wijzigen van de naam basisregistratie naar LBRT Registratie. De remedial teacher met een LBRT Registratie
wordt dan LBRT Geregistreerd Remedial Teacher.
3. Instellen van de mogelijkheid tot Herregistratie van de LBRT Registratie.
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4.
5.
6.
7.

Voorwaarden voor de Herregistratie.
Instellen nieuwe instapmogelijkheid voorafgaand aan registratie: LBRT Registratie in opleiding
Voorwaarden LBRT Registratie in opleiding
De volgorde om na de LBRT Registratie te groeien naar Generalist en vandaar naar Specialist wordt niet
langer een verplicht groeimodel. De verdieping Generalist en Specialist zijn verschillende verdiepingen van
de Registratie die naast elkaar bestaan.
8. Nieuwe voorwaarden voor LBRT Generalist en LBRT Specialist.
9. Nieuwe voorwaarden voor herregistratie LBRT Generalist en LBRT Specialist
10. Overgangsregeling voor lopende registraties
Vervolgacties na Goedkeuring ALV
Bij goedkeuring van bovenstaande voorstellen door de ALV worden o.a. de volgende acties genomen en
voorbereid:
1. Er wordt een opdracht verstrekt aan de bouwers van de website en onze CRM om de nieuwe regelgeving
voor het Kwaliteitsregister te ondersteunen.
2. Voor de Remedial Teacher registratie i.o. wordt een model voor Supervisie ontwikkeld
3. Inhoudelijk wordt het Reglement Kwaliteitsregister aangepast aan de nieuwe situatie
4. Kosten voor de verschillende registratie mogelijkheden en kosten voor opname van gegevens op de
website worden vastgesteld door het bestuur. Afhankelijk van de gemaakte kosten kunnen de kosten
bijgesteld worden.
5. De Commissie Registratie maakt een handleiding voor het aanvragen van de registratie waarin duidelijk
wordt toegelicht wat er van leden verwacht wordt. Op de website wordt onder Registratie de handleiding
geplaatst. (In ontwikkeling, verwacht september 2020)
6. De lijst geaccrediteerde opleidingen wordt gepubliceerd op de website onder het onderwerp Registratie,
zodat leden en kandidaat-leden direct zien welke opleiding toegang geeft tot LBRT Registratie. (In
ontwikkeling, verwacht september 2020)
7. De Commissie Registratie ontwikkelt een Quick Scan om direct na inlevering van de casus voor Generalist
of Specialist te kunnen beoordelen of deze voldoende compleet is om in behandeling genomen te worden
of dat er nog aanvullingen nodig zijn. (In ontwikkeling, verwacht oktober 2020).
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