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Ingeschreven, wat nu?  
Je hebt een account op kwaliteitsysteem.nl omdat je je hebt ingeschreven bij een 
beroepsorganisatie. Hieronder zie je de beroepsorganisaties die werken met dit systeem.  
 

Collectief Alternatieve Therapeuten  
CATcollectief 

 
CATvergoedbaar 

 
Complementaire Kwaliteitstherapeuten Kwaliteitstherapeuten 

 
 
Op je factuur kun je zien bij welke beroepsorganisatie jij je hebt ingeschreven.  
Het doel van je inschrijving is toegelaten te worden en daarvoor ga je je account invullen.  
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Na betaling van je factuur kun je beginnen met het vullen van je account pagina.  
 
Melding ontbrekende gegevens / uploads 
Iedere keer als je op je account pagina komt wordt er een lijst getoond met nog ontbrekende 
gegevens en/of uploads (zie afbeelding hieronder).

 
 
Om de lijst te sluiten klik je op het kruisje (rechtsboven in het venster zelf) of op het donkere 
gedeelte van de pagina naast het venster. 
 
Onder iedere beschrijving (van de nog ontbrekende gegevens of uploads) vind je een link om 
direct naar de betreffende pagina te gaan. 
 
Als je alle gegevens hebt ingevuld en alle gevraagde bestanden hebt geüpload zal de lijst niet meer 
worden getoond. 
 
Je kunt pas gescreend worden als alle gegevens zijn ingevuld en alle gevraagde bestanden zijn 
geüpload. 
 
Zorg dat je alle relevante diploma's upload! Als je een diploma hebt geüpload zal de vraag om 
diploma's uit de lijst verdwijnen. Dit wil echter niet zeggen dat je diploma toereikend is voor de beoogde 
erkenning. Upload dus altijd al je relevante diploma's zodat we je daar niet meer over hoeven lastig te 
vallen J 
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Het proces van toelating bestaat uit twee delen 
1. Account vullen door de therapeut 
2. Screening door de screeneecommissie 

 
 
Om het proces soepel te laten verlopen vind je in dit document de instructie om je account 
te vullen:  
 

1. Verzamel de benodigde gegevens, indien je dat nog niet hebt gedaan.   
2. Log in op kwaliteitsysteem.nl met je emailadres (of inlognaam) en je wachtwoord.   
3. Vul je persoonlijke gegevens aan  
4. Vul je praktijkgegevens aan  
5. Upload je diploma’s  
6. Vul het tabblad Screening | Extra 
7. Controleer je gegevens  
8. Meld je voor screening  

 
 
Ga door naar 1 om gegevens te verzamelen.  

 

1. Verzamel de benodigde gegevens 
Bestanden dienen geüpload te worden als .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .tif of .png (maximaal 5MB) en duidelijk leesbaar te zijn. 
a. ID of paspoort  
b. KvK inschrijfbewijs inschrijfdatum en nummer 
c. Diploma(’s)  

a. Vakgericht (= alternatieve/complementaire zorg) 
b. Medische en/of Psychosociale Basis Kennis (niet verplicht voor CATcollectief) 

Bij elke diploma/certificaat  
• Naam van diploma (bijv. Tuina massage) 
• Datum van diploma 
• HBO of MBO niveau 

o HBO als het diploma ECTS heeft en erkend/geaccrediteerd is  
o MBO als het diploma studie-uren heeft  

• Vakgericht of PLATO 
o Vakgericht = alternatieve / complementaire beroepsopleiding 
o PLATO = Medische Basiskennis, Psychosociale Basiskennis of vervangende 

opleiding (Bijvoorbeeld verpleegkunde) à NIET van toepassing voor 
CATcollectief therapeuten. Heb je dit diploma dan graag wel uploaden. 

• Studie punten  
o Staat het niet vermeld op het diploma/certificaat, kijk dan op de website van de 

opleider of vraag het daar na.  
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o Is de opleiding al ouder en bestaat de opleider niet meer? Maak dan een 
schatting van het aantal studie-uren. Reken voor 1 dag scholing 6 studie-uren 
bijvoorbeeld. 

o 1 SP = 1 EC / ECT / ECTS / studie punt.  
o 1 studie punt (SP) = 28 studiebelastinguren (SBU) 
o Indien onbekend: maak een schatting. 
o Wees gerust: de ingevulde uren worden door de screening zorgvuldig 

gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.  
• Docent contact uren  

o 1 DCU = 1 docent contact uur  
o Dit is het aantal uren dat je in de schoolbanken zat bij de opleider. Maak een 

schatting indien je het niet precies weet. 
• Opleider  

Dit is de naam van het opleidingsinstituut. 
• Accreditatie    

Ga na of een instantie de opleiding heeft erkend. Bijvoorbeeld: GRO, SNRO.  
• Erkenning  

Ga na of een beroepsorganisatie de opleiding heeft erkend. Bijvoorbeeld: CAT.  
Welke diploma’s/certificaten zijn van belang?  

• NIET: Bijscholingsdagen zijn geen beroepsopleiding.  
• WEL: Een afgeronde reguliere hbo-studie die relevant kan zijn voor je 

therapeutische vorming als zelfstandige beroepsbeoefenaar. Dit kan in 
bepaalde gevallen ook een hbo-studie zijn buiten de zorg. Hoe beter we je leren 
kennen hoe beter we je kunnen beoordelen.  

d. Werkervaring 
Deze informatie wordt gevraagd over je ervaring als alternatief therapeut, hier kun je 
studie punten voor krijgen: 

• Vanaf welke datum werkzaam (op hbo-niveau) 
• Tot welke datum werkzaam (op hbo-niveau) 
• Uren gemiddeld (per jaar) 
• Toelichting (Verwoord, liefst in maximaal 500 tekens platte tekst, je werkervaring 

op hbo-niveau als alternatief therapeut.)  
e. Lukt dit niet in max 500 tekens stel dan een document op met de titel ‘Werkervaring op 

hbo-niveau’ en sla dit document op als pdf.  
f. VOG (Verklaring omtrent Gedrag)  

à NIET van toepassing voor CATcollectief therapeuten  
Een VOG is vereist voor therapeuten die vergoedbare zorg leveren. 
Heb je geen VOG of is deze ouder dan 3 maanden, vraag dan een VOG aan in de chat 
op kwaliteitsysteem.nl. 

 
Heb je alle gegevens verzameld, dan ben je klaar om je account te vullen. Ga door naar 2.   
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2. Log in op kwaliteitsysteem.nl  
Inloggen op je account pagina doe je met het emailadres (of inlognaam) en wachtwoord 
waarmee je je hebt ingeschreven. 
Om verder te kunnen dient de factuur te zijn voldaan.  
Is dat het geval dan zie je het volgende scherm:

 
 
 
 
Ben je ingelogd en heb je de factuur voldaan, ga dan door naar 3.  
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3. Vul je persoonlijke gegevens aan 
a. Klik in de rechterkolom op  

Je komt dan in dit scherm:  

 

b. Klik op  
Vul ontbrekende gegevens in (gegevens met * zijn verplicht)  

§ Geboortegegevens: initialen en geboorteplaats 

Klik op  
 

c. Klik op  
Vul ontbrekende gegevens in (gegevens met * zijn verplicht) 

§ Woon | Verblijf gegevens: provincie, land 

Klik op  
 

d. Plaats de ID upload  (paspoort of ID; dus geen rijbewijs) 
Dat doe je zo:  
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Klik onder Paspoort | ID-kaart Upload op    
Kies het juiste bestand en dubbelklik óf kies voor openen. 
Is het uploaden gelukt dan zie je nu de documentnaam staan. Bijv. 

 

Klik op  
Daarna zie je dit scherm:  

 
Controleer of de upload gelukt is door op  te klikken. De upload opent 
dan in een nieuw scherm.  

Mocht het ID-bewijs onduidelijk zijn dan dien je een nieuwe upload te doen. 
Verwijder dan eerst de foutieve upload: 

Zet het schuifje om  

Klik op  
Dan zie je opnieuw de upload mogelijkheid. (ga terug naar 3.d.) 

e. Plaats de VOG en vul de datum in.  
à NIET van toepassing voor CATcollectief therapeuten  
Een VOG is vereist voor therapeuten die vergoedbare zorg leveren. 
Heb je geen VOG of is deze ouder dan 3 maanden, vraag dan een VOG aan in de chat 
op kwaliteitsysteem.nl. 
 

Klik op  

Controleer of de upload correct is door te klikken op  
Mocht het onjuist zijn: dan het schuifje 

omzetten, klikken op en opnieuw uploaden. 
 
Het tabblad is nu gevuld. Ga door naar 4. Of lees hieronder verder 
hoe je vanuit je account een nieuwe VOG kunt aanvragen. 
 
Een nieuwe VOG aanvragen via kwaliteitsysteem.nl 
Wij kunnen (indien gewenst) de aanvraag van een nieuwe VOG voor je verzorgen.  

• Voor het aanvragen van een VOG brengen wij 4,95 euro (excl. btw) in rekening. 
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Een VOG aanvragen kun je doen vanuit je account op kwaliteitsysteem.nl: 

• Ga naar de "Persoonlijke gegevens pagina" (2e item van boven in het menu rechts 
van de pagina). 

• Onder het tabblad "Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen" zet je de schakelaar 
voor de tekst "Vraag een VOG aan voor mij" om en klik op de "Vraag een VOG aan" 
knop. 

• Als je de nieuwe VOG eenmaal hebt ontvangen kun je deze op de zelfde pagina 
(onder tabblad "Verklaring Omtrent Gedrag upload") uploaden (zie hierboven). 
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4. Vul je praktijkgegevens aan 
a. Klik in de rechterkolom op    

Je komt dan in dit scherm:  

 
 

b. Klik op  
c. Vul ontbrekende gegevens in (gegevens met * zijn verplicht)  

• Praktijkgegevens: Provincie en Land  

Klik op  

d. Vul het veld   

• Klik op  en upload het inschrijfbewijs  
• Voer het KvK nummer in 
• Voer de datum van inschrijving in 

• Klik op  
b. Controleer de overige gegevens en corrigeer / vul aan indien nodig. 

Klik daarvoor op de kopjes 

   
Het tabblad is nu gevuld. Ga door naar 5.  
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5. Upload je diploma’s 
Upload al je relevante diploma's! Zo vergroot je je kans op toelating voor de beoogde erkenning. 
Voorkom dat we telkens opnieuw naar meer diploma's moeten vragen! J 

 
a. Klik in de rechterkolom op    

Je komt dan in dit scherm:  

 
 

b. Klik op  
• Vul de naam in van het diploma/certificaat (bvb. Tuina massage) 
• Klik aan / vul in de bijbehorende gegevens. Weet je erkenning en accreditatie niet, vul dan 

in ‘onbekend’ 

• Klik op en upload het bijbehorende diploma/certificaat 
Je ziet nu de titel van het document naast de knop staan: 

 

• Klik op om deze scholing op te slaan.  
LET OP: Upload het document direct wanneer je de scholing invoert. Het is niet mogelijk om dit 
na het opslaan van de scholing alsnog te doen. Je dient in dat geval de scholing te verwijderen 
en opnieuw in te voeren.  

c. Herhaal voorgaande voor elk diploma/certificaat. 
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d. Controleer of de uploads duidelijk zijn.  

• Klik op  
• Het bestand opent in een nieuw scherm 
• Is de upload onjuist of onduidelijk (of ontbreekt de upload) dan kun je deze scholing 

verwijderen:  

§ Verzet het schuifje   

§ Klik op  
§ Upload opnieuw (zie 5 b hiervoor)  

 
 
Het tabblad  is nu gevuld. Ga door naar 6. 
 

6. Vul het tabblad Screening |Extra 
  
In deze stap vermeld je je werkervaring en eventueel andere gegevens die nog nodig zijn 
voor de screening.  

a. Klik in de rechterkolom op    
b. Je komt dan in dit scherm:  

 
 

c. Klik op  
d. Vul de gevraagde gegevens in  
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e. Klik op  
a. Lukt het niet om de toelichting volledig in het betreffende tekst-vak te plaatsen 

dan kun je een pdf maken en dit uploaden. 

f. Klik op  
Je ziet dan dit scherm: 
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Hier plaats je alleen uploads indien dat van toepassing is.  
g. HBO-werkervaring. Volstaat de ruimte in het tekst-vak onder HBO-werkervaring 

opgeven om je HBO-werkervaring als alternatief therapeut toe te lichten? 
a. Zo ja, dan is een upload niet van toepassing.  
b. Zo nee: maak een pdf waarin je de toelichting geeft. En upload die als volgt:  

§ Vink het derde bolletje aan  

§ Klik op  om de pdf te uploaden 
§ Vul als titel in Werkervaring op hbo-niveau 
§ Klik op   

h. Overstapverklaring. Ben je reeds aangesloten bij een andere beroepsorganisatie (waar 
je weggaat of waar je wilt blijven)?  

a. Zo nee, dan is een upload niet van toepassing. 
b. Zo ja: Maak een pdf waarin je verklaart waarom je overstapt/aansluit en verklaar 

of je bij die andere beroepsorganisatie op dit moment issues hebt dan wel dat je 
zonder problemen bent aangesloten en/of weggaat. Met dit document verklaar 
je ook dat de bij- en nascholing in het lopende jaar op orde is. 
Upload dit pdf als volgt: 

§ Vink het eerste bolletje aan 

§ Klik op  om de pdf te uploaden 
§ Vul als titel in Overstapverklaring …(naam BO)  
§ Klik op   
§ Upload dan tevens het inschrijfbewijs van betreffende 

beroepsorganisatie met titel  Licentie …(naam BO) en vink daarbij  het 
vierde bolletje aan.  

i. Scholingsplan. Ben je op dit moment bezig met een opleiding of heb je een opleiding 
gepland?  

a. Zo nee, dan is een upload niet van toepassing. 
b. Zo ja: Heb je een scholingsplan op GRO, dan is een upload niet van toepassing. 
c. Zo ja: Heb je geen scholingsplan op GRO: maak een pdf waarin je jouw 

scholingsplan vermeld en upload het als volgt: 

§ Klik op  om de pdf te uploaden 
§ Vul als titel in Opleidingsplan  
§ Klik op   

 
j. Onder  kun je de uploads controleren en zo nodig aanpassen. 
 
Je bent nu klaar met het vullen van je account. Ga door naar 7.  

  



Instructie 
Screening stappen 
Voor dummies J  

 

Status: Gepubliceerd 
Datum: 05-05-2022 
Vervangt versie: / 

Kwaliteitsysteem.nl Pagina 14 van 15 

 

7. Controleer je gegevens 
Wil je nog even controleren of alles er goed in staat? Mocht er een fout staan of een 
verkeerde bijlage zijn geüpload, dan kun je dit zelf aanpassen/corrigeren.  
Zo help je de screeningcommissie om het proces soepel te laten verlopen.  
 
Je bent nu klaar voor screening. Ga door naar 8.  

8. Meld je voor screening 

a. Klik in je account op kwaliteitsysteem.nl op de knop van de chat:  
Zie je de knop niet; klik dan eerst op  rechtsboven in het therapeuten 
menu. Rechtsonder in het scherm zie je dan de chatknop.  

b. Vul in bij naam: je voor én achternaam  
c. Vul in bij bericht: Ik heb mijn account gevuld en ben klaar voor screening. 

d. Klik op  om het bericht te versturen.  
e. Vul aansluitend in het daarvoor bestemde veld ook je e-mailadres in. En klik op   
f. Vermeld ook je BO nummer indien daarom gevraagd wordt.  Het nummer vind je in je 

therapeuten account aan linkerzijde.   

 
 

g. Catja de flowbot zorgt er altijd voor dat je melding wordt verwerkt.  
Chat je tijdens de live-chaturen dan krijg je vrijwel direct reactie van een live-
medewerker. In beide gevallen wordt je bericht ontvangen op de receptie en doorgezet 
naar de screeneecommissie. 
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Hoe nu verder  
Je hebt je gemeld voor screening.  
 
Zodra de commissie je account heeft beoordeeld ontvang je per mail bericht. Dit kan tot 
vier weken duren.  
 
Soms zal er door de screeningscommissie worden gevraagd om extra gegevens en/of 
bestanden te uploaden. 
Dit doe je op de screening-extra-uploads pagina en daarvoor kun je bovenstaande instructie 
gebruiken. 
 
Uploads waarom gevraagd kan worden op deze pagina zijn bv: 

§ Een overstapverklaring (als je overstapt van een andere beroepsorganisatie) 
§ Een scholingsplan (indien je geen scholingsplan hebt gemaakt 

via/op GRO(gatregisteropleidingen.nl)). 
§ Een aanvulling op de hbo-werkervaring verklaring. 
§ Iets anders 

 
 
 
Ben je door de beroepsorganisatie toegelaten (erkend) dan kun je in je account op 
kwaliteitsysteem.nl een aantal documenten vinden.  

• Via rechterkolom  naar middenkolom   
o Licentie van je beroepsorganisatie  
o GAT Registratie bewijs 
o BAT Verzekeringscertificaat  

• Via rechterkolom  
o Digitale schildjes  

 
Heb je fysieke schildjes besteld dan worden deze aan je opgestuurd nadat je erkend bent. 
 
Heb je vragen dat kun je die altijd stellen in de chat op kwaliteitsysteem.nl. 

§ Op werkdagen heb je vrijwel direct contact tussen 10-12 en 14-16 uur.  
§ Vermeld dan altijd je voor- en achternaam, evenals je emailadres en op verzoek ook 

je en BO nummer. Zo helpen we je het best.  
 
We wensen je succes met het vullen van je account en heten je alvast van harte welkom. 
 
Team kwaliteitsysteem.nl  
 
 
 


