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Vereniging Tekentaal

Werkende leden

werkend lid geregistreerd
bij VT

(kinder)tekentherapeut

coach beeldend

niet werkende leden

werkend lid geregistreerd
bij VT en RBCZ

holistisch tekendocent

(kinder)tekentherapeut

Aspirant/belangstellend lid

bijzonder lid

2
Lid
Criteria voor
inschrijving

Werkend lid VT:
Diploma (kinder)tekentherapeut,
coach beeldend en/of tekendocent
Werkzaam als..(zie boven)
Conformeren aan en ondertekenen
van beroepsprofiel.
Inschrijfformulier invullen en
opsturen aan de ledenadm. VT met
kopie van diploma en het ondertekende beroepsprofiel.

Rechten

Deelname ledenvergadering.
Stemrecht.
Nieuwsbrief en vakblad
Nascholing
Ledenpagina website
Vermelding op ledenlijst website
Gebruik logo en muurschild VT

Plichten

Nascholing 3 x per twee jaar
Intervisie 2 x per jaar
Supervisie 1 x per jaar (niet verplicht
voor docenten)
(Activiteitenformulier elke 2 jaar)
Meewerken aan visitatie elke 5 jaar
Praktijk en bedrijfsvoering:
zie verder beroepsprofiel.
€ 68,-

Contributie

Werkend lid VT en RBCZ
Als werkend lid VT +:
Registreren bij RBCZ.
Inschrijfformulier opsturen met:
Kopie hoogste opleiding
VOG verklaring
Kopie diploma PSBK
Kopie diploma
(kinder)Tekentherapeut
Kopie laatst gevolgde nascholing.
bedrijfs/beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
AGB codes aanvragen
Als werkend lid VT +:
Gebruik logo en muurschild RBCZ
Vermelding in het HBO register
RBCZ

Nascholing 3 x per twee jaar
Intervisie 2 x per jaar
Supervisie 1 x per jaar
Activiteitenformulier elke 2 jaar
Meewerken aan visitatie elke 5 jaar
Praktijk en bedrijfsvoering:
zie verder beroepsprofiel.
€ 68,-

Aspirant/belangstellend lid
Studerend of gestudeerd
hebbend aan een door ons
erkende opleiding en (nog)
niet werkzaam.
Gediplomeerd bij een
andere opleiding waarbij
gebruik van tekentaal
voorop staat.
Anderszins belangstellend.

Bijzonder lid
Personen, benoemd op
basis van persoonlijke
kwaliteiten, niet liggende
op het specifieke
vakgebied, doch wier
medewerking voor het
goed functioneren van de
vereniging van belang
wordt geacht.

Deelname aan
ledenvergadering.
Geen stemrecht.
Nieuwsbrief en vakblad.
Nascholing, 2 x per jaar
(met kleine eigen bijdrage).
Toegang tot ledenpag. van
de website.
geen

Deelname aan
ledenvergadering
Stemrecht
Nieuwsbrief en vakblad
Nascholing, 2 x per jaar
(met kleine eigen bijdrage)
Toegang tot de ledenpag.
Van de website.
geen

€ 48,-
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Verdere plichten vanuit het beroepsprofiel (kinder) tekentherapeut/coach beeldend:
-

Behandelovereenkomst opstellen en door beide partijen ondertekenen.
Evaluatiemomenten.
Dossier bijhouden en 15 jaar bewaren (afgesloten ruimte)
Geheimhouding dossiers.
Tarieven zichtbaar in de praktijkruimte.
Geen medicijnen voorschrijven.
Financiële administratie bijhouden en 7 jaar bewaren.
Administratie en agenda bijhouden en 5 jaar bewaren.
Werkruimte min. 3 x 3 meter. Verwarmd en hygiënisch.
Zie verder aanbevelingen beroepsprofiel.

Verdere plichten vanuit het beroepsprofiel docent:
- Tarieven zichtbaar in de lesruimte.
- Administratie en agenda bijhouden en 5 jaar bewaren.
- Financiële administratie bijhouden en 7 jaar bewaren.
- Werkruimte minimaal genoeg ruimte voor elke cursist, verwarmd en hygiënisch.
- Absentie/aanwezigheidslijsten bijhouden.
- Lijsten van cursisten bijhouden.
- Zie verder aanbevelingen beroepsprofiel.

