Vragen en antwoorden LBRT Registratie
Kosten weergave contactinformatie
Weergave van contactinformatie op de website van de LBRT is gedeeltelijk betaald. Welke kosten zijn daaraan
verbonden?
o
o

De vermelding van LBRT generalist en LBRT specialist op de website is gratis. De vermelding betreft
naam, soort registratie, contactgegevens en website.
De verkorte vermelding van leden met een basisregistratie of LBRT Registratie is eveneens gratis. De
vermelding betreft alleen naam en woonplaats. In de toekomst wordt het mogelijk voor de leden die
LBRT geregistreerd staan om ook met contactgegevens en de website vermeld te staan. Dit laatste is
dan optioneel en daarvoor vragen we een vergoeding (nader te bepalen).

Waarom worden additionele kosten in de toekomst in rekening gebracht?
Als we dit technisch mogelijk maken is dit een grote investering in onze software. De betaling zorgt voor
het dragen van de ICT kosten. Veel leden vragen ons of ze op de website vermeld mogen worden. We
spelen hiermee in op een behoefte. De kosten daarvan worden in een later stadium vastgesteld door het
bestuur, als er meer inzicht is in de kosten van de ICT-aanpassing.
Inschrijving KvK
Bij de "voorwaarden LBRT registratie" staat dat je een uittreksel van de KVK nodig hebt. Deze is niet gratis.
Wat is de meerwaarde/ noodzakelijkheid van dit uittreksel?
De LBRT verzoekt de remedial teacher te bewijzen dat deze ingeschreven staat in de KvK als dat van
toepassing is. Dat kan door een uittreksel, maar is ook mogelijk door een kopie van de inschrijving te maken of
anderszins.
Waarom wordt niet meer gewerkt met ondertekende ouderverklaringen zoals eerder?
Veel leden hebben aangegeven dat ze het als bezwaarlijk ervaren om bij ouders te gaan vragen of ze een
verklaring willen tekenen. Ook hebben een aantal ouders aangegeven dat ze zelf de verklaring niet willen
ondertekenen omdat ze het niet als AVG-proof ervaren. Vandaar dat we naar alternatieve mogelijkheden
hebben gezocht om de werkervaring aan te tonen.
Steekproef controle uren-eis
In de beschrijving van de LBRT registratie staat dat er minimaal 4 keer per jaar steekproefsgewijs
gecontroleerd wordt of de kandidaten voldoen aan de uren-eis?
Het is de bedoeling dat onder de verantwoordelijkheid van de commissie Registratie minimaal 4 keer per jaar
een controle wordt uitgevoerd of kandidaten voldoen aan de uren-eis. Het gaat dan om een steekproef. De
overige kandidaten worden dan dus niet gecontroleerd.
Hoe toon je uren aan als je gecontroleerd wordt?
De kandidaat kan uren aantonen door een loondienstverklaring, de praktijkadministratie (facturen) of een
accountantsverklaring te overleggen.
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De kandidaat kan zijn uren-eis aantonen door zijn administratie te overleggen. Wat wordt bedoeld met het
overleggen administratie (facturen?) en Is dat AVG-proof?
We vragen leden uiteraard alleen AVG-proof gegevens aan te leveren. Afhankelijk van een
boekhoudprogramma, kan dat door kolommen weg te laten of juist maar beperkt te exporteren naar een
ander programma zoals Excel.
Als alternatief om je uren aan te tonen wordt een accountantsverklaring genoemd. Deze kan je aanvragen
vanaf € 1000. Is dat niet een te dure oplossing?
We geven hier voorbeelden van mogelijkheden, het is zeker niet de bedoeling leden extra kosten te laten
maken hiervoor. De accountantsverklaring kan ingediend worden door praktijken die toch al zo’n
accountantsverklaring hebben, het is niet de bedoeling deze speciaal voor de LBRT aan te vragen. Doel is AVG
proof aan te tonen dat er voldoende werkervaring is. We volgen hierbij de werkwijze die de belastingdienst
ook accepteert.
In de Cursus eigen praktijk komt aan de orde hoe je AVG-proof kan werken. Dit onderwerp wordt er ook in
opgenomen.
Accreditatiepunten voor herregistratie
Bij de "LBRT herregistratie" wordt genoemd dat er tenminste 200 uur in 5 jaar aan nascholing wordt gevolgd
door de rt'er. In deze tijd van Corona is het niet gelukt om bijscholing te volgen. Hoe wordt daar mee
omgegaan door de LBRT?
Voor de huidige Corona periode wordt ontheffing verleend voor de maanden waarin het moeilijk is de punten
te verwerven. We gaan ervan uit dat de Coronaperiode in ander opzicht bijgedragen heeft aan ontwikkeling
en permanente educatie, bijvoorbeeld door de overstap naar online werken. Per maand dat het niet mogelijk
was accreditatiepunten te vergaren worden 4 punten toegekend. Het aantal maanden dat deze regel geldt
wordt achteraf vastgesteld.
De eis van 200 uur in 5 jaar is haast onmogelijk te behalen. Wat telt mee in deze uren? Met 4 regio-avonden
van 2 uur heb je een leuk begin, maar de andere 32 uur zul je elders moeten volgen.
In de eisen voor LBRT herregistratie op het gebied van permanente educatie wordt 200 punten in 5 jaar
gevraagd, gemiddeld 40 educatie uren per jaar. Dit correspondeert met het aantal dat in de meeste
vergelijkbare beroepsgroepen gehanteerd wordt.
Intervisie levert al de helft van de benodigde punten op. Activiteiten in commissies of besturen, het schrijven
van artikelen, het bijwonen van regiobijeenkomsten, zelfs het bijwonen van de ALV levert punten op. Gezien
de mogelijkheden om punten te verwerven lijkt 40 punten goed haalbaar.
De eisen van het vergaren van accreditatie-uren voor herregistratie zorgen voor grote jaarlijkse kosten. Kan
dat niet goedkoper?
Het doel van de LBRT is niet de leden onnodig extra kosten te laten maken. Intervisie is gratis en levert al de
helft van de benodigde punten op. Activiteiten in commissie, het schrijven van artikelen, zelfs het bijwonen
van de ALV levert punten op. De Regiobijeenkomsten worden tegen kostprijs aangeboden en leveren ook
weer accreditatiepunten.
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VOG aanleveren
Wanneer moet ik een VOG aanleveren?
De LBRT vraagt 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.
VOG-verklaringen worden gevraagd bij de eerste Registratie. In januari 2021 moet ik mijn 4e verlenging
aanvragen voor herregistratie. Ik heb nog nooit een VOG-verklaring moeten inleveren, moet ik dit dan alsnog
doen of helemaal niet meer omdat ik voor de 4e verlenging ga?
Zie ook de vraag en het antwoord hierboven. Ieder lid dat geregistreerd wil worden levert minimaal één keer
een VOG aan. Dat is in dit geval nog niet gebeurd, dus ook voor de 4 de registratie lever je een VOG aan in dit
geval. Voor een volgende herregistratie is dat dan niet meer nodig.
Wat zijn de kosten van de LBRT registratie
LBRT registratie
LBRT herregistratie
LBRT generalist of LBRT Specialist
LBRT generalist herregistratie of LBRT Specialist
herregistratie
LBRT Registratie in opleiding

95 euro
75 euro
225 euro
25 euro
N.t.b.

Waarom wordt er zo’n groot bedrag gevraagd voor de registratie als LBRT Generalist van 225 euro?
Het bedrag dat gevraagd wordt voor registratie Generalist is bepaald in de ALV van 2015. Het bedrag is
gebaseerd op de kosten die de LBRT maakt voor de commissie Registratie en administratie. De commissie
registratie besteedt veel uren aan het zorgvuldig beoordelen van de casussen die ingediend worden. Deze
worden altijd door twee verschillende mensen beoordeeld. Ze volgen hierbij het model dat vastgesteld is in
de ALV van 2015. In het huidige model maakt LBRT hier geen enkele winst op, en legt in veel gevallen (meer
dan 40%) zelfs geld bij.
Kosten niet-geaccrediteerde opleidingen
Bij de "Toelichting voorwaarden LBRT registratie" staat dat als je een opleiding wil voorleggen die nog niet
geregistreerd is, de LBRT kosten in rekening brengt. Wat wordt hiermee bedoeld?
o
o
o

We maken onderscheid tussen het accrediteren van een gehele opleiding/cursus (de kosten liggen bij de
opleider, kosten zijn vastgesteld in de ALV) en andere opleidingen.
Reguliere opleidingen worden geaccrediteerd door de commissie registratie op kosten van de LBRT, bijv.
Master EN.
Daarnaast zijn er leden die via een zg. sprokkelroute gekwalificeerd willen worden voor de registratie. Het
betreft hier uitzonderingen, de meeste leden vallen in de eerdergenoemde gratis geaccrediteerde
opleidingen. Als een lid dat wenst dan moeten daar alle cursussen op inhoud doorgenomen worden en
geeft de commissie registratie een advies welke cursussen nog ontbreken. We betalen dan de commissie
registratie voor het beoordelen van zo’n route. Analoog aan kwaliteitsregisters van andere
beroepsgroepen wordt daarvoor een vergoeding van het lid voor gevraagd.
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Vergoeding zorgverzekeraars
Er is slechts één zorgverzekeraar die RT vergoedt op dit moment. Wordt er actief gelobbyd bij andere
zorgverzekeraars en of gaat dit in de toekomst gebeuren?
De LBRT ziet het als zinnig om contact te leggen met verzekeraars en daar te lobbyen voor opname in de
verzekeringsdekking. Vergoedingen worden niet alleen door verzekeringen, maar soms ook direct door
gemeentes uitgekeerd. Dat is per gemeente verschillend. In dat verband zou het goed zijn om ook contact te
leggen met de gemeentes. Op dit moment ontbreekt de mankracht om aan deze lobby invulling te geven. We
zoeken leden die ons willen helpen bij dit soort werkzaamheden. Geïnteresseerde leden kunnen meer
informatie opvragen via de mail op bureau@lbrt.nl
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