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Toelatingsprocedure deelname PsyCares 
 
Deelname aan PsyCares staat in principe open voor alle gediplomeerde Psychosociaal 
hulpverleners, counsellors en therapeuten. Per specifieke beroepsgroep werken wij met 
zogenaamde modaliteiten. Per modaliteit is beschreven waaraan je moet voldoen.  
Daarnaast vinden wij het van groot belang om onze organisatie te versterken met 
mensen die bereid zijn tot partnerschap, meedenken en een hoge standaard hebben in 
professionaliteit en ethisch handelen. 
 
Een zorgvuldige intake en een gedegen beoordelingsgesprek vinden wij van groot 
belang. Dit maakt daarom onderdeel uit van de toelatingsprocedure. 
 
Belangrijkste eisen voor toelating: 
 
- Je hebt een HBO diploma in Psychosociale hulpverlening, therapie of begeleiding. 
- Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig gevestigd 

begeleidingskundige of hebt een aantoonbare aanstelling in dienstverband. 
- Voor leden in opleiding geldt: je bent studerend aan een instelling voor een beroep 

in de Psychosociale Hulpverlening (jaarverklaring vereist).  
- Je kunt een VOG (Verklaring van Onbesproken Gedrag) overleggen. 
- Je past in de werkstijl van PsyCares en bent bereid tot actieve deelname. 
- Er is bij jou de bereidheid je permanent te willen blijven scholen. 
- Je bent bereid actief betrokken te zijn bij PsyCares en een bepaalde hoeveelheid tijd 

daaraan te willen besteden.  
 
Kosten Lidmaatschap en toelating 
 
De kosten voor aanmelding bedragen € 200,00. Dit bedrag dient binnen 3 weken te 
worden voldaan. Bij niet tijdige betaling vervalt de aanvraag. Te late betalingen worden 
gerestitueerd minus € 50,00 administratiekosten. 
 
Na toelating ben je (tenzij je student bent) direct geaccrediteerd voor het niveau 
waarvoor je bent opgeleid. 
 
Het lidmaatschap is voor alle modaliteiten gelijk en bedraagt € 275,00 per jaar.  
 
Intakegesprek 
Voor het intakegesprek is het goed te weten waar jij staat in je professie. Daarvoor 
vragen wij onder andere naar je diploma’s en vakopleidingen. Daarnaast willen we weten 
wat jou motiveert om je bij PsyCares aan te sluiten en je beweegredenen in je vak als 
hulpverlener/begeleidingskundige. In het intakegesprek word je beoordeeld op je 
professionaliteit en bijdrage aan PsyCares. 
 
De kosten voor het intake- en beoordelingsgesprek zijn niet restitueerbaar, ook niet na 
een afwijzing. Wel is het mogelijk je aanmelding aan te houden als uit de beoordeling 
blijkt dat op termijn een aanvulling van vereisten haalbaar is en je voldoet aan de overige 
criteria. 
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Tweejaarlijkse Accreditatie 
Bij- en nascholing vormen een belangrijk onderdeel van de professionele vorming. Je 
accreditatie is telkens voor een periode van 2 jaar. Per jaar vragen we jou een opgave te 
doen van je nascholingsactiviteiten. 
 
De eisen tot na- en bijscholing staan beschreven in het document: OBN (Opleiding Bij- 
en Nascholing).  
 
Praktijkvoering en ervaring 
Startende Hulpverleners zullen worden beoordeeld op hun ervaring met betrekking tot 
praktijkvoering. Tijdens de intakeprocedure spreken wij af welke extra 
ondersteuning/praktijkbegeleiding wij noodzakelijk achten. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van supervisie of extra praktijkondersteuning.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten voor deze professionalisering. Ook stellen 
wij bepaalde eisen aan deze begeleiding, om het meetbaar en beoordeelbaar te maken. 
 
Geaccrediteerde Opleidingen 
In principe geldt dat Accreditatie voor ons maatwerk is. Dat houdt in dat we kijken 
naar jou als persoon, je opleidingscurriculum en werkervaring.  
Inmiddels zijn we gestart met accreditatie van opleidingen. Dit vergt nog veel 
inspanning.  
Ook door de ervaring van de bij ons aangesloten beroepsbeoefenaren krijgen wij steeds 
meer inzicht in de kwaliteit van opleidingsinstituten.  
 
De basale eisen – individueel – zijn vastgelegd in ons Accreditatie Curriculum. Hierin 
kun je zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht krijgen in de eisen die wij stellen. 
Vooralsnog verwijzen we naar de NAC-site waar deze curricula zijn beschreven. 
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Procedure deelname PsyCares 
 
Stap 1 
Vraag het aanmeld/toelatingsformulier aan per mail. Vul het formulier als 
Worddocument in en sla dit op onder je eigen naam. Zend dit document samen met 
een digitale foto naar secretariaat@psycares.nl Direct na ontvangst van het 
aanmeldingsformulier ontvang je een factuur per mail. 
 
De kosten voor aanmelding bedragen € 200,00.Dit bedrag dient binnen 3 weken te 
worden voldaan. Bij niet tijdige betaling vervalt de aanvraag. Te late betalingen worden 
gerestitueerd minus € 50,00 administratiekosten.  
 
Stap 2 
Download het VOG formulier. Vul het formulier verder in – een aantal rubrieken zijn 
al omschreven door PsyCares. Dien het formulier in bij je gemeente.  
 
Stap 4 
Na ontvangst van je betaling ontvang je een toelatingsdocument inclusief de papieren 
versie van de gevraagde documenten. Je ontvangt z.s.m. een uitnodiging voor een 
toelatingsgesprek. 
 
Op basis van het intakegesprek wordt vastgesteld of je voldoet aan de eisen voor 
toelating. 
 
Toelatingsgesprek 
Voor het toelatingsgesprek is het goed om vooraf inzicht te krijgen waar jij staat in je 
beroep. Daarvoor vragen wij onder andere naar jouw CV, aangevuld met kopieën van 
diploma’s en certificaten van vakopleidingen. Daarnaast willen we weten wat jou 
motiveert om je bij PsyCares aan te sluiten en jouw stijl en beweegredenen in je vak als 
hulpverlener/begeleidingskundige. In dit gesprek word je ook beoordeeld op jouw 
professionaliteit en bijdrage aan PsyCares. 
 
De kosten voor het intake- en beoordelingsgesprek zijn niet restitueerbaar, ook niet na 
een afwijzing. Wel is het mogelijk je aanmelding aan te houden als uit de beoordeling 
blijkt dat op termijn een aanvulling van vereisten haalbaar is en je voldoet aan de overige 
criteria. 
 
Is mijn opleiding wel de juiste? 
Natuurlijk kun je de vraag hebben of je opleiding wel de juiste is en of je daarmee een 
redelijke kans maakt om voor Zorgaccreditatie en lidmaatschap in aanmerking te komen. 
Je kunt hiervoor een validatie OPLEIDING laten uitvoeren. De kosten die hieraan 
verbonden zijn bedragen € 85,00. De afhandeling vindt plaats door middel van 
mail/documenten en een beknopt telefonisch oriëntatiegesprek. 
  
Je krijgt een einduitslag en advies (schriftelijk) over jouw specifieke situatie. 
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Visie van PsyCares op professionalisering 
 
Jouw ontwikkeling als professional is een pad van voortdurende permanente 
bijscholing. De eisen hiervoor zijn neergelegd in de Regeling Permanente Educatie.  
Om dit meetbaar te kunnen maken geldt hiervoor een puntensysteem, waarin we een 
tandje verder gaan dan gebruikelijk is.  
 
Het belang van een POP en Herregistratie 
Om te zorgen dat te behalen nascholing effectief en gericht plaatsvindt geldt dat alle 
leden verplicht zijn een POP op te stellen, waarin zij aangeven welke competenties zij 
verder willen ontwikkelen.  
Vanuit deze POP wordt per jaar de na- en bijscholing vormgegeven. De behaalde na- 
en bijscholing wordt bijgehouden in je Accreditatie Portfolio. Hierdoor wordt 
herregistratie een logisch vervolg op de acties die jij je hebt voorgenomen en 
gerealiseerd. 
 

De Herregistratieprocedure wordt nog nader beschreven. 

 

 

 

 

 


