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INLEIDING:

Een kwaliteitsgarantie kan maar een beperkte geldigheidsduur hebben.
Voor de Titelregistratie van de VGN is deze garantie gesteld op vijf jaar.
Eenmaal opgenomen in het Titelregister, dient de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan de
kwaliteitscriteria te voldoen om zijn/haar registratie te behouden.

© VGN/CDF/2013
Definitieve correctie ALV 27-04-2013

3

1 HERINSCHRIJVING
Iedere Gipsverbandmeester, die voldoet aan de gestelde criteria voor Titelregistratie, kan zich
laten herinschrijven in het register. Aan de registratie ontleent hij/zij het exclusieve recht zich
geregistreerd "Gipsverbandmeester VGN” te mogen noemen.

1.1 Criteria voor behoud van inschrijving
Voor behoud van inschrijving in het titelregister van de VGN dient de aanvrager te voldoen aan
de volgende criteria:
a. De aanvrager dient ingeschreven te zijn in het BIG-register (geldt niet voor het B-register van
de VGN). De Wet BIG zal per 1-1-2014 ook een herregistratie uitvoeren onder
Verpleegkundigen!
b. De aanvrager is lid van de VGN.
c. Men is in het bezit van het diploma Gipsverbandmeester, van het door de
Beroepsorganisatie VGN erkende Opleidingsinstituut of het CZO.
d. De aanvrager staat ingeschreven in het Titelregister van de VGN over de afgelopen 5 jaar.
e. De aanvrager diende gedurende de registratieperiode van vijf jaar, waarbij men minimaal 16
uur per week werkzaamheden heeft verricht, deel uit te maken van het betreffende
deskundigheidsgebied welke omschreven is in het “Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester”.
Onderbreking van de praktijkvoering gedurende maximaal 1 jaar werd hierbij toegestaan.
f. De kandidaat is geacht te voldoen aan de eisen t.a.v. beroepsactiviteiten. Hiervoor moest men
gedurende de afgelopen registratieperiode, in totaal 80 accreditatiepunten behalen. De
kandidaat dient dus in het vijfde jaar dat hij/zij geregistreerd is de nodige bewijslast te leveren
voor herregistratie. Hij/zij is hier derhalve zelf verantwoordelijk voor.
g. De kandidaat dient een volledig ingevuld formulier, Verzoek tot Herregistratie, plus bijlagen
(liefst digitaal) op te sturen naar de Registratiecommissie VGN.
h. De herregistratie is kosteloos.

1.2 Bewijsstukken voor het behoud van inschrijving
Herregistratie criteria Bijlage (bewijsstukken)
a. Men dient art.3 BIG geregistreerd te zijn.
Een bewijs van BIG-registratie (behoudens bij het B-register van de VGN) is alleen noodzakelijk,
wanneer men nog steeds ingeschreven staat in het BIG-register.
b. Men is lid van de VGN.
Dit wordt gecontroleerd doormiddel van de bestaande ledenlijst.
c. Men dient in het bezit te zijn van het diploma Gipsverbandmeester, van het door de
Beroepsorganisatie VGN erkende Opleidingsinstituut of CZO.
Een bewijs van het diploma is reeds afgegeven bij eerste registratie en derhalve nu niet van
toepassing.
d. Men staat in het Titelregister van de VGN.
Een bewijs van de Titelregistratie: het bij eerste registratie verstrekte registratienummer dient op
het formulier te worden aangegeven.
e. Men beschikt over voldoende werkervaring.
De aanvrager dient gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar in het register minimaal 16 uur
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per week, die werkzaamheden te hebben verricht, die deel uitmaken van het betreffende
deskundigheidsgebied, zoals omschreven in het “Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester”.
Onderbreking van de praktijkvoering gedurende maximaal 1 jaar is toegestaan.
De Verklaring werkervaring dient door de werkgever of diens vertegenwoordiger te worden
ingevuld en ondertekend.
f. Men moet voldoen aan het Beroepsdeelprofiel van de Gipsverbandmeester VGN.
Hiervoor moest men, gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar, in totaal 80 punten behalen.
De nodige bewijsstukken (kopieën certificaten etc.) zijn hierbij op aanvraag nodig.
De termijnen van vijf jaar beginnen te tellen vanaf de datum op het herregistratiebewijs.
Wanneer de geregistreerde vervolgens niet voldoet aan de criteria, kan hij/zij tijdelijk, met een
maximum van een jaar, uit het register worden uitgeschreven.
Hij/zij kan alleen opnieuw in het register worden opgenomen vanaf het moment van een
herregistratie aanvraag en waarbij men voldoet aan de daarbij behorende criteria.

1.3 Verklaring werkervaring
De VGN geeft een formulier uit, waarmee de Gipsverbandmeester een verzoek kan indienen
voor herregistratie in het Titelregister. Met behulp van dit formulier moet de werkgever een
verklaring geven t.a.v. zijn/haar werkervaring, c.q. werkplek.
De werkervaring is relevant voor zover het gaat om werkzaamheden verricht in het betreffende
deskundigheidsgebied, zoals omschreven in het “Beroepsdeelprofiel van de
Gipsverbandmeester”.
Verder zijn de duur van een arbeidscontract en het daarin opgenomen aantal uren per week
relevant.
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2. DE PROCEDURE
2.1 Verzoek tot herregistratie
De uitvoering van de herregistratie van Titelregistratie is opgedragen aan de
Registratiecommissie. Degene die opnieuw in het register wenst te worden ingeschreven, dient
daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Registratiecommissie door middel van invulling van het
“Verzoek tot herregistratie”.
Het indienen van het verzoek tot heropname in het registratiebestand A of B, zal kosteloos zijn.
Bij elke inschrijving worden in het registratiebestand opgenomen: naam, voornamen etc. (zie
Registratiereglement Gipsverbandmeester VGN).
De Gipsverbandmeester zal in beginsel worden ingeschreven in het register, als hij/zij voldoet
aan de hiervoor gestelde criteria.
Aan het bewijs van herregistratie ontleent hij/zij het exclusieve recht, zich wederom
geregistreerd “Gipsverbandmeester VGN” te mogen noemen.
Indien de aanvragende Gipsverbandmeester onvoldoende gegevens
heeft verstrekt, voor de beoordeling van de aanvraag, dan kan de Registratiecommissie
besluiten, de aanvraag niet eerder in behandeling te nemen, tot de aanvragende
Gipsverbandmeester de gelegenheid heeft gehad, binnen een door de Registratiecommissie
van de VGN gestelde termijn, de aanvraag aan te vullen.
Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvragende Gipsverbandmeester
bekend gemaakt binnen vier weken, nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
2.2 Beoordeling
De beoordeling van de hernieuwde aanmeldingen vindt plaats door de, eerder door het bestuur
van de VGN ingestelde, Registratiecommissie. Deze commissie gaat bij elke aanmelding na, of
de kandidaat in aanmerking komt voor herregistratie van Titelregistratie, of dat nog aanvullingen
nodig zijn.
De Registratiecommissie beoordeelt de aanmelding uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst
van de aanmelding.
2.3 Herregistratie
Als de kandidaat bij het verzoek voldoet aan alle criteria voor herregistratie, dan ontvangt de
kandidaat van de Registratiecommissie (via de Register Bewerker) een schriftelijk, gedagtekend
bewijs van herregistratie in het Titelregister van de VGN. Dit bewijs wordt via e-mail verzonden.
Aan degenen die in het register staan ingeschreven en aan de gestelde criteria voldoen, is het
recht voorbehouden, gedurende de komende vijf jaar, de titel te voeren van geregistreerd
“Gipsverbandmeester VGN”.
Het is degene wie het recht tot het voeren van de geregistreerde titel niet toekomt op grond van
het eerste lid, verboden deze titel te voeren.
Zolang een inschrijving in het register is geschorst, wordt de betrokkene gelijkgesteld met een
niet-ingeschrevene.
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3. WEIGERING HERINSCHRIJVING
De herinschrijving wordt geweigerd:
- indien de aanvragende gipsverbandmeester niet voldoet aan de gestelde criteria.
- indien de aanvragende gipsverbandmeester ingevolge Rechterlijke uitspraak ontzet is van het
recht het betrokken beroep uit te oefenen.
- indien de aanvragende gipsverbandmeester ingevolge Rechterlijke uitspraak onder curatele is
gesteld wegens geestelijke stoornis.
- indien zulks voortvloeit uit een op grond van de VGN statuten jegens de aanvragende
gipsverbandmeester genomen maatregel.

4. HERREGISTRATIE GELDEN
Evenals de eerste registratie, is herregistratie in het register kosteloos.
5. BEZWAAR
Als men het niet eens is met een beslissing van de Registratiecommissie, dan kan men
schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Commissie van Beroep. Het bezwaarschrift moet binnen
vier weken na dagtekening van de beslissing ingediend worden. Het bezwaarschrift moet
vergezeld zijn van een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt. De
Commissie van Beroep meldt de ontvangst van het bezwaarschrift binnen twee weken en zal
binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak doen. Deze uitspraak is
bindend.
6. DOORHALING
De doorhaling van de inschrijving geschiedt door de Registratiecommissie:
- Als de commissie daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt van de ingeschrevene.
- In geval van bericht van overlijden van de ingeschrevene.
- Indien de aanvragende gipsverbandmeester VGN ingevolge gerechtelijke uitspraak ontzet is uit
het beroep.
- Indien zulks voortvloeit uit een conflict jegens de aanvragende gipsverbandmeester VGN,
waarbij de genomen maatregel een uitvloeisel is uit een artikel van het verenigingsreglement.
- In geval van opzegging van het lidmaatschap van de VGN.
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7. BEHOUD VAN INSCHRIJVING
Een kwaliteitsgarantie kan maar een beperkte geldigheidsduur hebben. Voor de Titelregistratie
en elke herregistratie hiervan, is deze garantie gesteld op vijf jaar. Eenmaal opgenomen in het
Titelregister dient de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan de kwaliteitscriteria te voldoen om
zijn registratie te behouden.
Om te kunnen voldoen aan het Beroepsdeelprofiel moet de kandidaat, gedurende de
inschrijvingsperiode van 5 jaar, in totaal 80 punten behalen uit (scholing)activiteiten. (Elk studieuur, zoals gespecificeerd door de aanbieder van de scholingsactiviteit, levert bepaalde
accreditatiepunten op.)
7.1 Aantonen bij- en nascholing
De kandidaat vult het formulier "Verklaring bij- en nascholing" in en voegt dit ondertekend bij het
verzoek tot herregistratie.
Op de Verklaring bij- en nascholing vermeldt de kandidaat per cursus of opleiding de volgende
gegevens:
- naam en adres instituut van de opleidingsactiviteit;
- inhoud van de cursus;
- periode waarin de opleidingsactiviteit plaatsvond;
- totaal aantal accreditatiepunten.
Om de hierboven vernoemde Verklaring desgewenst te kunnen onderbouwen, stuurt de
kandidaat, uitsluitend op verzoek van de Registratiecommissie, kopieën van certificaten,
getuigschriften, deelnemerslijsten of schriftelijke verklaringen mee.
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8. EXTRA BIJLAGE
Het Bestuur van de VGN kan zich voorstellen dat door onwennigheid het verzamelen van
accreditatiepunten gedurende de afgelopen vijf jaar niet eenvoudig zou kunnen zijn geweest.
Als eenmalige dispensatie zullen degenen die een eerste verzoek doen tot herregistratie (dus
over de eerste registratieperiode, b.v. van 2009 tot 2014) met een totaal aantal punten tussen 70
en 80 accreditatiepunten, ook tot het register worden toegelaten.
Diegenen met een totaal aantal accreditatie punten, welke de 80 punten te boven gaan, kunnen
deze punten niet overdragen naar de volgende 5 jaar. Elke heringeschrevene in het Titelregister
VGN start weer met een blanco accreditatiepunten lijst.
Alle “geherregistreerden” zijn zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van hun
accreditatiepunten. Zij dienen dit zelf bij te houden!
Het Bestuur zal spoedig de mogelijkheid onderzoeken, om voor elke geregistreerde, de eigen
“digitale” certificaten m.b.t. de accreditatie, zelf bij te kunnen houden in een digitaal portfolio via
de website
Tot slot: over alle geschilpunten beslist de Commissie van Beroep. De uitspraken zijn te allen
tijde bindend!
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