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1. Organisatie van de registratie
1.1
1.2
1.3

1.4

Het bestuur van de Vereniging van Davis Counselors (hierna
vereniging) stelt het registratiereglement met instemming van de
ledenvergadering vast.
Eén bestuurslid is contactpersoon tussen bestuur en
registratiecommissie (hierna commissie). De contactpersoon maakt
geen deel uit van de commissie.
De commissie doet voorstellen aan het bestuur ten aanzien van de
criteria voor registratie en de registratieprocedures. Ook de leden
kunnen hierover voorstellen doen en door het bestuur in stemming
laten brengen op de ledenvergadering.
De commissie voert het registratiebeleid van de vereniging uit. De
besluiten van de commissie zijn bindend. In geval van hardnekkige
onenigheid kan een lid in beroep gaan bij het bestuur.

2. De registratiecommissie
2.1
2.2

De leden van de commissie worden op voordracht van het bestuur
gekozen door de jaarvergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen.
Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van
drie jaar en zijn tweemaal terstond herbenoembaar. De commissie
bestaat uit ten minste drie geregistreerde leden. De leden zijn
minimaal twee jaar lid van de vereniging.

3. Registratie voor starters en (her)intreders
3.1

Voor starters-registratie moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
3.1.1
Het in het bezit zijn van een door de vereniging erkend
diploma. (zie art. 5)
3.1.2

3.1.3

Het accorderen en respecteren van de eisen die de
vereniging aan haar leden stelt, zoals geformuleerd in:
3.1.2.1 De Statuten en het Huishoudelijk Reglement
3.1.2.2 Voorschriften voor de praktijkbeoefening
3.1.2.3 Klachtenreglement
3.1.2.4 Intervisie
3.1.2.5 Supervisie
3.1.2.6 Registratiereglement
Deelname aan een intervisiegroep.
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3.2

Aanmelding voor starters-registratie geschiedt binnen drie
jaar ná diplomering. Om aan de voorwaarden voor registratie
in aanmerking te komen (zie art. 3.4) is maximaal een periode
van drie jaar ná diplomering gegeven.

3.3

Bij aanmelding voor starters-registratie worden de volgende
stukken overlegd:
3.3.1
Relevant diploma (zie art. 5)
3.3.2
Verklaring van deelname aan klachtenregeling
3.3.3
Verklaring dat men werkt volgens de voorschriften van
de praktijkbeoefening
3.3.4
Verklaring deelname aan intervisiegroep
3.3.5
‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (eenmalig)

3.4

Voor registratie (na maximaal drie jaar starters-registratie)
gelden de volgende voorwaarden binnen 3 jaar:
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.

3.5

Minimaal 450 uren werkervaring (minimaal 100
uur per jaar) zoals geformuleerd in artikel 6;
bewijslast: nota of agenda
32 uur nascholing zoals
geformuleerd in artikel 7; bewijslast: certificaten
van deelname. Zie toelichting.
Minimaal 18 uur intervisie zoals geformuleerd in
artikel 8; bewijslast: aanwezigheidsformulier, met
paraaf van contactpersoon. Zie toelichting.
Aan deze voorwaarden moet worden voldaan
binnen maximaal drie jaar ná certificering. Zodra
aan al deze voorwaarden voldaan is, kan een
verzoek tot registratie worden gedaan.
Het benodigde verzoek tot registratie met
verklaringen en bewijzen wordt aan de
registratiecommissie gestuurd.
Binnen drie maanden nadat een verzoek tot
registratie is ontvangen neemt de
registratiecommissie een beslissing.

Voorwaarden voor registratie voor (her-)intreders
3.5.1.

Moeten voldoen aan de eisen voor startersregistratie.
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4. Verlenging van registratie
4.1

Verlenging van de registratie geschiedt mits vanaf de datum van
registratie binnen een periode van drie jaar aantoonbaar voldaan is
aan:

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3

Het aantal uren zoals genoemd bij 3.4.1
Het bijwonen van minimaal 32 nacholingsuren (zie art.7)
Het deelnemen aan minimaal negen intervisies á 2 uur.

Bij verlenging van registratie draagt de registratiecommissie zorg
voor inschrijving in het register. De verzoeker wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld met een gestandaardiseerd
document
Indien registratie niet wordt gehonoreerd, wordt de verzoeker met
opgave van reden schriftelijk op de hoogte gesteld.

Definities en Toelichting

5. Erkende diploma’s zijn:

Geldig certificaat Davis Dyslexia Association International, met ieder jaar
een certificaat van recertificering.

6. Eenheden werkervaring

Per periode van 3 jaar 450 uur aan counseling.
Met een minimum van 100 uur per jaar.

7. Nascholing

Onder nascholing wordt hier verstaan:

a) deelnemen aan jaarlijks door de VvDC georganiseerde bijscholingsdagen;
b) het opnieuw volgen van de Basis- en gevorderden workshop,
workshop Motivatie en Verantwoordelijkheid, Davis
LeerStrategieën of Davis Autisme Workshops;
c) deelnemen aan VvDC-Themabijeenkomsten.
Een dag telt voor 8 uur, een halve dag voor 4 uur.
Toelichting:
a. Door de VvDC georganiseerde bijscholingsdagen
De vereniging van Davis Counselors organiseert per jaar twee
bijscholingsdagen. Dit kunnen twee losse dagen zijn, verspreid over het
jaar, of één weekend. DDA-NL verzorgt de invulling van die dagen of geeft
toestemming voor gastdocenten en overlegt met hen over inhoud en
vorm.
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Deze dagen worden besteed voor verdiepingsworkshops of aanvullende en
verbredende workshops en lezingen van binnen de Davis-Methode.
Tijdens deze dagen informeert DDA-NL bovendien over nieuwe
ontwikkelingen, inzichten en tools binnen DDA-International.
b. Men dient bij de start van de workshop aanwezig te zijn, daarna kan men
in overleg met de workshopleider beperken tot 1, 2 of meerdere dagen
aanwezigheid.
c. VvDC-Themabijeenkomsten vinden verspreid over het jaar plaats,
afhankelijk van het aanbod. Deze bijeenkomsten kunnen door Davis
Counselors of door mensen van buiten de VvDC gegeven worden; in alle
gevallen is voorafgaande goedkeuring door DDA-NL noodzakelijk.
Themabijeenkomsten duren maximaal een halve dag. Er worden
specifieke, inhoudelijk duidelijk afgebakende onderwerpen besproken en
verdiept (leren van tafels, werkwoordspelling, gebruik van sociale media,
organisatie van een praktijk, marketing, etc.)
d. Alle PR die een ieder individueel doet, wordt van harte toegejuicht, maar
wordt niet als nascholing of intervisie geteld.

8. Intervisie

Verdieping van vakinhoudelijke kennis en verdere ontwikkeling van de
beroepsattitude en competenties. Het doel wordt bereikt in groepsverband
op gelijkwaardige basis.
8.1
8.2

Een intervisiegroep bestaat uit minimaal drie gecertificeerde leden.
Het bestuur van de VvDC kan aan de contactpersonen van de
intervisiegroepen vragen:
8.2.1

8.3

welke onderwerpen besproken zijn;
uit de behandelde onderwerpen kan worden gekozen voor
bij- en nascholing

Bewijslast aan registratiecommissie af te geven:
8.3.1

Het bewijs van deelname met data wordt door een van de
deelnemende leden geparafeerd.
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Toelichting: Intervisie is bedoeld om aan de hand van individuele casussen elkaar
collegiaal te raadplegen en te adviseren. Bovendien wordt het onderlinge contact
versterkt en worden op voet van gelijkheid inzichten en ideeën gedeeld.
De leden van intervisiegroepen regelen onderling wanneer en waar de
bijeenkomsten plaatsvinden, minimaal 3 keer per jaar. De intervisiegroepen
registreren zelf wie er aanwezig zijn. (8.2.3)
9.

Supervisie
De eerste twee jaar na certificering dient men 2 verslagen ter
beoordeling naar DDA-NL te sturen.
Dit alles tegen betaling van het tarief dat de Davisspecialist voor
haar/zijn diensten hanteert.

10.

Duur van registratieperiode
De duur van een registratieperiode is 3 jaar

11.

Hardheidsclausule
In situaties waarin eenmalig niet aan de gevraagde voorwaarden
voor (her)registratie kan worden voldaan, kan in individuele
gevallen afgeweken worden van deze voorwaarden, zulks ter
beoordeling aan de registratiecommissie.

Goedgekeurd door de ledenvergadering op 19 november 2016

