
Intentieverklaring  
tot samenwerking tussen 

de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de  
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) 

 
De besturen van de FVB en de NVKT 
 
overwegen dat: 
 

• Creatieve therapie met o.a. de disciplines beeldende, drama- en muziektherapie en 
kunstzinnige therapie, met de richtingen beeldend, muziek, spraak en drama, 
jarenlang twee gescheiden werelden waren. 

• Inmiddels al deze disciplines onder de vaktherapeutische beroepen vallen. 

• Afgestudeerden van de opleiding Kunstzinnige Therapie van de Hogeschool Leiden 
inmiddels toegang hebben tot lidmaatschap van de NVBT, NVDT en NVvMT. 

• De opleiding Kunstzinnige Therapie, HSLeiden, de aanvraag heeft ingediend voor het 
wijzigen van het CROHO en de naam van de opleiding in Vaktherapie. 

 
Besluiten daartoe 
 
Nader uit te werken op welke wijze (strategische, tactisch en operationeel) integratie van de 
NVKT (leden) in de FVB kan worden gerealiseerd; 
 
Hiertoe worden de volgende afspraken gemaakt: 
 
A. Uitgangspunten voor de integratie:  
a. De leden van de NVKT worden lid van NVBT, NVvMT of NVDT. 
b. Er wordt er een overkoepelende organisatie gevormd voor “Vaktherapie op 

antroposofische grondslag”. 
 
 
B. Voorwaarden 
Het is belangrijk om vooraf helder te benoemen welke randvoorwaarden in de verdere 
uitwerking van het onderzoek; 
a. De vergoeding van kunstzinnige therapie die nu plaatsvinden vanuit de aanvullende 

verzekeringen dient behouden te blijven. 
b. Indien noodzakelijk voor lidmaatschap van de samenwerkingsverbanden in de 

antroposofische gezondheidszorg (nationaal, Europees en internationaal) en/of 
vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen, zal de organisatie Vaktherapie op 
antroposofische grondslag de hiervoor benodigde rechtspersoon van vereniging 
behouden. 

c. Er moet een regeling komen op basis waarvan ook vaktherapeuten zónder opleiding 
Kunstzinnige Therapie, HS Leiden, met een aanvullende ‘antroposofische’ opleiding lid 
kunnen worden van de organisatie Vaktherapie op antroposofische grondslag. 

d. Er moet een overgangsregeling komen voor huidige leden van de NVKT die niet 
(helemaal) voldoen aan de eisen die de NVBT, NVDT en NVvMT stellen betreffende 
opleidingen. 

e. Leden die zijn opgenomen in het NVKT beroepsregister kunnen op basis van een 
overgangsregeling overstappen naar het Register Vaktherapie. 

f. Leden van de NVKT behouden hun antroposofische registratie. 
g. De term kunstzinnige therapie moet worden losgelaten, omdat dit botst met de 

uitgangspunten van de helderheid in benamingen in het vaktherapeutisch veld. Dit is in lijn 
met de naamswijziging van de opleiding kunstzinnige therapie. 

 



Versie 15 augustus 2017   2 

 
C. Uitvoering 
De FVB en de NVKT gaan hiertoe een gezamenlijk project opstarten, geleid door de 
directeur van de FVB en de voorzitter van de NVKT. 
 
Hiertoe wordt door beide een gezamenlijk stappenplan uitgewerkt. In dit stappenplan wordt 
opgenomen welke punten er nader onderzocht moeten worden. Per onderdeel wordt een 
deelproject opgestart dat moet leiden tot een advies op de uitvoering van het specifieke 
onderdeel. 
Tevens wordt in het stappenplan de projectorganisatie en het tijdspad uitgewerkt. Als 
onderdeel hiervan moet tevens opgenomen worden op welke wijze en hoe vaak de 
terugkoppeling naar de beide besturen FVB en NVKT moet plaatsvinden. 
 
 
D. Draagvlak 
Heel belangrijk is het vinden van draagvlak bij de leden van alle betrokken 
beroepsverenigingen voor deze ontwikkeling. Daartoe zullen de partijen diverse 
gezamenlijke activiteiten ontwikkelen, zoals studiedagen. Bestuursleden van de NVBT, 
NVDT en NVvMT en bestuursleden van de NVKT zijn beschikbaar voor toelichting aan en 
kennismaking met de leden van elkaars verenigingen. 
 
 
E. Financiering 
De kosten die gemoeid zijn met de uivoering van het stappenplan worden gedeeld door de 
NVKT en de FVB. In het stappenplan wordt een begroting opgenomen voor de geschatte 
kosten. 
In het advies dat uitgebracht wordt aan de ALV’s van FVB en NVKT zal tevens een financiële 
paragraaf worden opgenomen over de verwachtte implementatiekosten en een voorstel voor 
de verdeling hiervan tussen de FVB en de NVKT. 
 
 
G. Tijdspad 
Deze intentieovereenkomst wordt voorgelegd aan het Algemeen bestuur van de FVB (27 
september 2017) en aan het bestuur en de leden van de NVKT (16 september 2017). Bij een 
positief besluit zal het project van start gaan per 1 november 2017, met als streven 
besluitvorming over de integratie NVKT in de FVB op basis van de uitkomsten van het 
project in de ALV’s van de FVB en NVKT in juni 2018 en de realisatie van de integratie van 
de NVKT(leden) in de FVB per 1-1-2019. 
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