
 

Wat Overgangsregeling MBT Systeemtherapeut en MBT 
Systeemtherapeut Supervisor 

Vastgesteld door Bestuur 

Datum 11-10-2022 

 
Achtergrond 
In 2022 zijn de kwalificatiecriteria voor de MBT Systeemtherapeut vastgesteld door MBT NL. Hiermee 
kan deze nieuwe registratie opgenomen worden in het Register. Belangrijk is dat er een 
overgangsregeling komt voor MBT Systeemtherapeuten en MBT Systeemtherapeut Supervisoren voor 
de MBT behandelaren die op dit moment al ingeschreven staan in het Register.  
 
Beleid 

- Overgangsregeling geldt tot 31-12-2023. 
- Alle huidige geregistreerden die denken te voldoen aan de kwalificatie-eisen van de MBT 

Systeemtherapeut of MBT Systeemtherapeut Supervisor kunnen gebruik maken van deze regeling 
mits zij de aanvraag voor de einddatum hebben ingediend. 

- Na de einddatum kan alleen middels de reguliere procedure een registratie als MBT 
Systeemtherapeut en/of MBT Systeemtherapeut Supervisor worden verkregen. 

 
Overgangsregeling MBT Systeemtherapeut 
Instroom-eis:  

- Voldoet aan de reguliere instroom-eisen voor de MBT Systeemtherapeut. 
Opleiding: 

- Heeft 24 uur geaccrediteerde na-/bijscholing MBT gevolgd, waaronder bij voorkeur de MBT-F 
training. 

- Er wordt niet getoetst op (aantal) gevolgde supervisies. 
Werkervaring: 

- Voldoet aan de reguliere werkervaringseis. 
Competentietoets: 

- Er vindt alleen een competentietoets plaats door een onafhankelijk supervisor. 
- De competentietoets door de eigen supervisor is facultatief. 

 
Overgangsregeling MBT Systeemtherapeut Supervisor 
Instroom-eis: 

- Is op dit moment geregistreerd als supervisor in het MBT Register. 
- Is geregistreerd als systeemtherapeut bij de NVRG. 
- Heeft erkend MBT-F onderwijs gegeven en/of gevolgd. 

Opleiding: 
- Heeft deelgenomen aan een consensusbijeenkomst/startbijeenkomst van beoogd nieuwe MBT 

Systeemtherapeut Supervisoren die gebruik willen maken van de overgangsregeling. 
 
Afspraken 

- SRMBT informeert alle geregistreerden over de overgangsregeling voor MBT Systeemtherapeuten 
- SRMBT informeert supervisoren over de overgangsregeling voor supervisoren. 
- Aanmelden voor de overgangsregeling loopt via het reguliere webformulier registratieaanvraag 

(MBT Systeemtherapeut of Supervisor). 
- CUR handelt de aanvragen conform de reguliere procedure af. 
- Het bestuur organiseert de consensusbijeenkomst/startbijeenkomst voor de beoogd nieuwe MBT 

Systeemtherapeut Supervisoren. 


