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Reglement Register GGZ-agogen 
Overgangsregeling 1 april 2016 tot 1 juli 2017 

Aanleiding 

Registerplein heeft in 2015 het beroepsregister voor GGZ agogen geopend in samenwerking met de 

beroepsvereniging BPSW en het COOAB 2.0. met als doel om de kwaliteit van deze professionals te 

waarborgen. Movisie ontwikkelde in opdracht van GGZ Nederland het beroepscompetentieprofiel 

voor de GGZ-agoog, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-

niveau. Dit competentieprofiel is uitgewerkt in opleidingsprogramma’s. De eerste studenten zijn in 

2014 afgestudeerd.  

In het veld werken op dit moment veel sociaal agogen (vaak met SPH of MWD achtergrond) binnen de 

geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-niveau zonder het certificaat GGZ-agoog te 

hebben behaald. Vaak hebben zij zich de afgelopen jaren met het denken over geestelijke 

gezondheidszorg en verslavingszorg mee ontwikkeld en een breed palet aan opleidingen en ervaringen 

verworven. Velen van hen voldoen wat competenties betreft aan hetgeen van een ggz-agoog gevraagd 

mag worden, zonder dat zij daarvoor de, in het verleden ook niet beschikbare, opleidingen hebben 

gevolgd. 

Aangezien het doel van de registratie is om competente ggz-agogen met voldoende kennis, breedte 

en ervaring van een keurmerk te voorzien, willen we deze groep niet buitensluiten. Vandaar deze 

overgangsregeling. 

Overgangsregeling 

Vanaf 1 april 2016 staat het register open voor een ieder die in aanmerking komt voor de 

overgangsregeling. 

Voor de overgangsregeling komen in aanmerking:  

1. Maatschappelijk werkers en sociaal agogen die op het moment van aanmelding bij Registerplein 

minimaal 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag en op dat moment aantoonbaar (gemiddeld) 

minimaal 16 uur per week uitvoerend werkzaam zijn geweest in het ggz-werkveld op hbo-niveau; 

2. Minimaal 2 jaar lid zijn van de beroepsvereniging BPSW of minimaal 2 jaar geregistreerd zijn als 

maatschappelijk werker of sociaal agoog bij Registerplein. 

Professionals die aan eis 1 en 2 kunnen voldoen komen in aanmerking voor registratie Plus.  

Indien men niet aan eis 2 kan voldoen, komt men in aanmerking voor registratie Basis. Na de 

basisregistratie dient de professional binnen 3 jaar een COOAB-erkend certificaat/aantekening ggz-

agoog te behalen om registratie te kunnen verlengen. Indien het certificaat ontbreekt, wordt de 

professional uitgeschreven.  
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Uitvoeringsregels 

Ad. 1 Hierbij moet een hbo SPH of een hbo MWD diploma te worden overlegd. Om werkervaring aan 

te tonen dient een werkgeversverklaring eventueel aangevuld met een arbeidsovereenkomst te 

worden overlegd. Daarnaast moet er een VOG, niet ouder dan 2 jaar, worden overlegd. 

Ad. 2 Dit kan worden aangetoond door een bevestigingsbrief van lidmaatschap BPSW of een 

betalingsbewijs.  

Duur overgangsregeling 

De overgangsregeling vervalt op 1 juli 2017. Dat betekent dat degenen die daarvan gebruik willen 

maken op dat moment ook een aanvraag hebben ingediend bij Registerplein en dienen te voldoen aan 

de in overgangsregeling gestelde eisen. 


