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Inleiding
Sinds het van kracht worden van het Besluit Psychotherapeut in 1998 heeft de Kamer
Psychotherapeut een aantal regelingen opgesteld die betrekking hebben op de toetsing van de
vooropleiding, vrijstellingen in de opleiding en kwalificatie-eisen van opleiders en
praktijkopleidingsinstellingen.
Tussen de diverse documenten zat de nodige overlap, soms was de inhoud achterhaald door
ontwikkelingen, en het overzicht ontbrak. Tegelijkertijd zijn er zeer recent nieuwe regelingen
opgesteld, zoals de vrijstellingsregeling voor psychiaters en orthopedagoog-generalisten.

Met dit document dat meerdere regelingen omvat wil de Kamer Psychotherapeut een overzicht
bieden van de vereisten die gelden voor (opleiders in) de opleiding tot psychotherapeut, alsmede de
vrijstellingen en mogelijke dispensaties.
Bij het opstellen van dit overzicht realiseert de Kamer Psychotherapeut zich dat de psy-opleidingen in
beweging zijn (o.a. door het competentiegericht opleiden) en dat de evaluatie van de Wet BIG
mogelijk nog meer veranderingen met zich mee zal brengen. Wijzigingen die in de loop van de laatste
jaren in opleidingen zijn aangebracht en het competentiegericht opleiden kunnen ertoe leiden dat
vrijstellingsregelingen niet meer helemaal passend zijn. De Kamer Psychotherapeut beveelt dan ook
aan onder regie van het College van de FGzPt te bekijken of de vrijstellingsregelingen die in dit
document beschreven worden aangepast dienen te worden. In het bijzonder dienen de gevolgen van
de ontwikkelingen in verband met het competentiegericht opleiden in de opleiding tot
psychotherapeut en het onderdeel psychotherapie in de opleiding tot klinisch psycholoog kritisch
gevolgd te worden. Een bijzonder punt van aandacht betreft de verschuiving van regelingen die
vereiste activiteiten in uren beschrijven (bijvoorbeeld uren supervisie over een specifiek
opleidingsonderdeel) naar regelingen die te verwerven competenties beschrijven. In de nabije
toekomst dient volgens de Kamer Psychotherapeut bekeken te worden of en hoe de ontwikkelingen
vertaald moeten worden in (een wijziging van) de (vrijstellings)regelingen.
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In dit document zijn de gevolgen voor de toelatingsvoorwaarden, vrijstellingsregelingen en verdeling
van supervisie-uren die voortvloeien uit de uitbreiding van de psychotherapieopleiding met een
gecertificeerd opleidingsaanbod ‘Psychopathologie, diagnostiek en indicatiestelling’ (goedgekeurd
door de Kamer Psychotherapeut d.d. 08 september 2015) nog niet verwerkt. De Kamer
Psychotherapeut heeft het HCO PT verzocht de toelatingsvoorwaarden en de uren die aan
supervisie en gesuperviseerde werkervaring moeten worden besteed nader te specificeren.
In een addendum zijn beschrijvingen opgenomen met betrekking tot de leertherapie en de verdeling
van de supervisie-uren zoals omschreven in het ‘Reglement visitatiecommissie voor de postdoctorale
beroepsopleiding tot psychotherapeut ex Wet BIG’ van maart 2012. De beschrijving van de supervisie
moet echter dringend herzien worden omdat zij niet meer aansluit bij het competentiegericht
opleiden (Opleidingsplan Psychotherapeut1 en de daarbij horende toetsboeken t.b.v. de
differentiatie Volwassenen en Ouderen en de differentiatie Kinderen en Jeugd)en bij het
opleidingsaanbod psychopathologie, diagnostiek en indicatiestelling. De Kamer Psychotherapeut
heeft het HCO PT gevraagd hieraan op korte termijn aandacht te besteden.
Dit document omvat door de Kamer Psychotherapeut opgestelde regelingen tot en met 08
september 2015. Vanaf 01 oktober 2015 is de ‘Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut, basisberoep en specialismen’ (RGP) van kracht. De Kamer Psychotherapeut heeft
in overleg met het Bestuur NVP haar werkzaamheden als regelgevende en toetsende instantie voor
de psychotherapieopleiding met ingang van 01 oktober 2015 beëindigd.
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Toetsing opleidingsonderdelen vooropleiding
(Vervallen)5
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Besluit CSGP van 24 oktober 2017

Kamer Psychotherapeut
Vrijstellingsregelingen
1. Vrijstellingsregeling voor GZ-psychologen die de opleiding tot
psychotherapeut willen volgen
GZ-psychologen ontvangen een generieke vrijstelling voor verschillende opleidingsonderdelen op basis van het bewijs van inschrijving in het BIG-register GZ-psycholoog.
Vrijstellingen op basis van eerder genoten opleiding voor GZ-psychologen (Art. 3 Wet BIG)
Onderdelen

Cursorisch
(uren)

Totaal
verplicht

Vrijstelling na
voorafgaande
opleiding

Nog verplichte
werkzaamheden

400

200

200

50

0

50

2400

1200

1200

Supervisie
(sessies)

150

25

125

Therapieën
onder
supervisie
(uren)

500

100

400

Keuzeuren

180

180

0

3680

1705

1975

Leertherapie
(sessies)
Werkervaring
(uren)

Totaal

Bij de verkorte psychotherapieopleiding als gevolg van de generieke vrijstelling voor GZpsychologen wordt uitgegaan van een opleidingsduur van (ongeveer) 3 jaar3 en een
3

De maximale opleidingstermijn van de verkorte opleiding bedraagt 4 jaar; bij dreigende overschrijding van
deze termijn kan de hoofdopleider besluiten de maximale opleidingsduur te verlengen na een positief
advies van de examencommissie.
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praktijkopleidingsplaats met een aanstelling van 16 uur per week, waarin aan alle verplichtingen
van de opleiding tot psychotherapeut op het gebied van cursorisch onderwijs, supervisie en
werkervaring voldaan kan worden, onder werkbegeleiding op een voor de
psychotherapieopleiding erkende praktijkplaats bij een praktijkopleidingsinstelling. Tijdens deze
praktijkervaring dient ruimte te zijn voor het behandelen volgens de normen van de AMvB
Psychotherapeut (setting en leeftijd).
Uiteraard moeten bij alle opleidingen de opleiders voldoen aan het Besluit kwalificatie-eisen voor
opleiders die betrokken zijn bij de opleiding tot psychotherapeut.

2. Vrijstellingsregeling voor Orthopedagoog-Generalisten (registeropleiding
van de NVO) die de opleiding tot psychotherapeut willen volgen
De Kamer Psychotherapeut heeft op 08 september 2015 besloten dat OrthopedagoogGeneralisten voor individuele vrijstellingen voor verschillende opleidingsonderdelen in
aanmerking kunnen komen op basis van het bewijs van inschrijving in het NVO-register
Orthopedagoog-Generalist.
a. De hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut toetst op gebruikelijke wijze of
in de voorafgaande (universitaire) master- of doctoraalopleiding Orthopedagogiek de in
het Besluit Psychotherapeut Artikel 5, lid 3 genoemde vakken aan de orde zijn geweest.
Deficiënties in de vooropleiding dienen in de loop van de psychotherapieopleiding te
worden gecompenseerd. De hoofdopleider geeft hierover een individueel
studieadvies. Deficiënte opleidingsonderdelen dienen met een voldoende beoordeling
te worden afgesloten.
b. Aangezien de opleidingen tot Orthopedagoog-Generalist (OG) van elkaar verschillen wordt
per opleiding beoordeeld welke vrijstellingen voor de afzonderlijke
opleidingsonderdelen kunnen worden verleend. De opleidingen dienen daartoe alle
relevante documenten voor te leggen aan een subcommissie van het HCO PT die de
opleidingen beoordeelt. De vrijstelling bedraagt nooit meer dan de maximale
vrijstelling vermeld in onderstaande tabel.
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Vrijstellingen op basis van eerder genoten opleiding voor OG (NVO-register)
Onderdelen

Cursorisch
(uren)

Totaal
verplicht

Max. vrijstelling Nog verplichte
na
werkzaamheden
voorafgaande
opleiding

400

200

200

50

0

50

2400

1200

1200

Supervisie
(sessies)

150

25

125

Therapieën
onder
supervisie
(uren)

500

100

400

Keuzeuren

180

180

0

3680

1705

1975

Leertherapie
(sessies)
Werkervaring
(uren)

Totaal

Bij de verkorte psychotherapieopleiding als gevolg van een maximale vrijstelling voor
OG’ers wordt uitgegaan van een opleidingsduur van (ongeveer) 3 jaar4 en een
praktijkopleidingsplaats met een aanstelling van 16 uur per week, waarin aan alle
verplichtingen van de opleiding tot psychotherapeut op het gebied van cursorisch
onderwijs, supervisie en werkervaring voldaan kan worden, onder werkbegeleiding
op een voor de psychotherapieopleiding erkende praktijkplaats bij een
praktijkopleidingsinstelling. Tijdens deze praktijkervaring dient ruimte te zijn voor het
behandelen van volwassenen en/of ouderen en ervaring op te doen in verschillende
settings volgens de normen van de AMvB Psychotherapeut.
Uiteraard moeten bij alle opleidingen de opleiders voldoen aan het Besluit kwalificatieeisen voor opleiders die betrokken zijn bij de opleiding tot psychotherapeut.

4

De maximale opleidingstermijn van de verkorte opleiding bedraagt 4 jaar; bij dreigende overschrijding van
deze termijn kan de hoofdopleider besluiten de maximale opleidingsduur te verlengen na een positief
advies van de examencommissie.
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3. Vrijstellingsregeling voor Klinisch Psychologen die inschrijving in het BIGregister psychotherapeut ambiëren
a. Klinisch psychologen die de reguliere KP-opleiding (Besluit CSG 2013-2) hebben gevolgd
ontvangen op basis van het getuigschrift van een afgeronde reguliere opleiding tot klinisch
psycholoog en een recent bewijs van inschrijving in het BIG-register klinisch psycholoog
een generieke vrijstelling zoals geregeld in de “Vrijstellingsregeling in het kader van de
opleiding tot psychotherapeut (Art. 3, Wet BIG) voor gedragswetenschappers met een
doctoraal- of masterdiploma psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke
gezondheidskunde, gz-psychologen (Art. 3, Wet BIG) en klinisch psychologen (ex Art. 14,
Wet BIG)” vastgesteld door de Kamer Psychotherapeut d.d. 18 juli 2006 (kenmerk: KP/ah
06.040 d.d. 20-07-2006).
Voorafgaand aan dit besluit was de opleiding tot psychotherapeut gedurende enkele jaren
gestopt omdat het BIG-register psychotherapeut mogelijk gesloten zou worden; intussen
was de opleiding tot klinisch psycholoog ex art.14 Wet BIG gestart. Het betreffende besluit
inzake de aanwijzing van de klinisch psycholoog als specialistisch deelgebied van de gzpsychologie en de opleidingseisen werd op 20 december 2004 door de minister
goedgekeurd. In dit besluit is opgenomen dat de inhoud van de opleiding voldoet aan de
eisen van het Besluit Psychotherapeut 1998 leidend tot inschrijving in het register
psychotherapeut.
Toen de minister vervolgens besloot het beroep psychotherapeut toch weer als zelfstandig
beroep te erkennen en de opleidingen tot psychotherapeut weer startten, is er door de
Kamer Psychotherapeut een vrijstellingsregeling opgesteld in 2006 die nader werd
uitgewerkt in 2007: “Nadere uitwerking van de vrijstellingsregeling in het kader van de
opleiding tot psychotherapeut (Art. 3, Wet BIG) en klinisch psychologen (ex Art. 14, Wet
BIG)” vastgesteld door de Kamer Psychotherapeut d.d. 05-10-2007 (kenmerk: KP/07.057).
Nadat de Registratiecommissie (RSG van de FGzP) had vastgesteld dat de
opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders klinisch psycholoog voldoen aan het Besluit
specialisme klinisch psycholoog (dat het AMvB 1998 over de psychotherapeut
omvat) heeft de Kamer Psychotherapeut bepaald dat een GIOS na afronding van de
reguliere opleiding met dit getuigschrift zich tot de hoofdopleider psychotherapie in zijn
regio kan wenden met het verzoek een getuigschrift te ontvangen waarmee hij/zij zich tot
de registerhouder (CIBG) kan wenden met het verzoek ingeschreven te worden in het BIGregister psychotherapeut.
Het betreft dus een generieke vrijstelling voor de verschillende onderdelen van de
opleiding tot psychotherapeut na het volgen van de reguliere opleiding tot dit beroep.
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Vrijstellingen op basis van de opleiding tot Klinisch Psycholoog (en daaraan
voorafgaande opleiding tot GZ-psycholoog)
Onderdelen

Totaal
verplicht

Vrijstelling na
voorafgaande
opleiding

Nog verplichte
werkzaamheden

400

400

0

50

50

0

2400

2400

0

Supervisie
(sessies)

150

150

0

Therapieën
onder
supervisie
(uren)

500

500

0

Keuzeuren

180

180

0

3680

3680

0

Cursorisch
(uren)
Leertherapie
(sessies)
Werkervaring
(uren)

Totaal

b. Klinisch psychologen die via de overgangsregeling (vastgesteld door het College
Specialismen Gezondheidszorgpsychologen in 2005) in het BIG-register klinisch
psycholoog zijn ingeschreven, kunnen op hun verzoek niet zonder meer in het BIGregister psychotherapeut worden ingeschreven. Weliswaar is de vrijstellingsregeling voor
GZ-psychologen die psychotherapeut willen worden van toepassing, maar daarenboven
geldt een individuele beoordeling waarvan de procedure gelijk is aan die voor psychiaters:
1. Betrokkene dient een verzoek in bij de subcommissie van het HCO PT, met alle
benodigde gegevens.
2. De subcommissie stelt een opleidingsplan op; hierbij kan sprake zijn van vrijstellingen
(te beoordelen door de commissie).
3. Na het afronden van het opleidingsplan wordt het dossioma voorgelegd aan de
examencommissie psychotherapieopleiding van de opleidingsinstelling waar de
betrokkene de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd heeft.
c. Minimale/maximale vrijstellingsmogelijkheden voor gezondheidszorgpsychologen die
een opleiding tot klinisch psycholoog voortijdig hebben beëindigd
Het onderstaande geldt uitsluitend wanneer betrokkene binnen 5 jaar na het voortijdig
beëindigen van de opleiding tot klinisch psycholoog een verzoek doet om met de
opleiding tot psychotherapeut te mogen beginnen.
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Voor het verlenen van vrijstellingen aan degenen die op basis van een gedeeltelijk
gevolgde opleiding tot klinisch psycholoog vrijstellingen aanvragen voor de opleiding tot
psychotherapeut, gelden de volgende richtlijnen (Commissie Deviaties Opleidingseisen,
KPT/ah 07.031, 13 maart 2007) :
(1) Vrijstellingen (buiten die welke geregeld zijn in de bestaande vrijstellingsregeling tot
GZ-psycholoog) zijn afhankelijk van waar in de opleiding tot klinisch psycholoog betrokkene
is gestopt en worden derhalve slechts verleend op basis van reeds gevolgde
opleidingsonderdelen (met een positief resultaat gevolgd, aangetoond met een certificaat)
die in het Besluit Psychotherapeut 1998 worden genoemd en beschreven dan wel hieraan
naar het oordeel van de hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut gelijkwaardig
zijn.
(2) Vrijstellingen mogen niet in strijd zijn met het Besluit Psychotherapeut 1998 en
betreffen: contacturen voor cursussen, supervisie, gesuperviseerde werkervaring en
leertherapie.
(3) De toelaatbare omvang van vrijstellingen die verleend worden bovenop de reeds
bestaande vrijstellingsregeling (GZ-psycholoog) wordt aan de volgende maxima gebonden:
Vrijstellingen op basis van eerder genoten opleiding voor GZ-psychologen (Art. 3 Wet BIG) én
een onvoltooide reguliere opleiding tot klinisch psycholoog.
Onderdelen

Cursorisch
(uren)

Totaal
verplicht

Vrijstelling na
Minimale
registratie als GZ- vrijstelling
psycholoog
bij onvoltooide
opleiding tot
klinisch
psycholoog

Maximale
vrijstelling bij
onvoltooide
opleiding tot
klinisch
psycholoog

400

200

0

400

50

0

0

50

2400

1200

0

2400

Supervisie
(sessies)

150

25

0

150

Therapieën
onder
supervisie
(uren)

500

100

0

500

Keuzeuren

180

180

0

180

3680

1705

0

3680

Leertherapie
(sessies)
Werkervaring
(uren)

Totaal
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(4) Op basis van de verleende vrijstellingen (conform bovengenoemde richtlijnen) stelt de
hoofdopleider een studieadvies op.

4. Vrijstellingsregeling voor psychiaters die inschrijving in het BIG-register
psychotherapeut ambiëren
Overwegende dat er geen formele vrijstellingsregeling van kracht is voor psychiaters die na 1
april 1998 met de opleiding tot psychiater zijn begonnen en dat psychiaters onderling te zeer
verschillen in de genoten scholing op het terrein van psychotherapie om tot een algemene
vrijstellingsregeling te kunnen komen, heeft de Kamer Psychotherapeut, na overleg met het
Bestuur NVP en het HCO PT, in haar vergadering van 08 september 2015 het volgende
besloten:
a. Psychiaters die na 1 april 1998 aan de opleiding tot psychiater zijn begonnen en
die inschrijving in het BIG-register psychotherapeut wensen, dienen in een zo
vroeg mogelijk stadium een verzoek in bij een subcommissie van het HCO PT.
b. Aan deze subcommissie legt betrokkene alle benodigde gegevens voor, waarna een
opleidingsplan wordt opgesteld; hierbij kan sprake zijn van vrijstellingen (te
beoordelen door de commissie).
c. Na het afronden van het opleidingsplan wordt het dossioma voorgelegd aan de
examencommissie psychotherapie-opleiding van de opleidingsinstelling waar
de psychiater de opleiding gevolgd heeft.

5. Vrijstellingsregeling voor leden van psychotherapieverenigingen
De regeling die door de Kamer in 2006 (KPT/06.040) en 2010 (KPT 10-007) werd vastgesteld,
is per 1 juli 2015 door de Kamer Psychotherapeut aangepast.
De oude regeling was enkel van toepassing voor opleidingen verzorgd door NVP-erkende
Specialistische Psychotherapieverenigingen (SPV’en) die in de periode 2000 (stop
psychotherapieopleidingen) tot 2006 (opnieuw starten psychotherapieopleidingen)
plaatsvonden (KPT 10-007). Tevens gold dat “de eerder genoten opleiding als regel binnen een
periode van zeven jaar voorafgaand aan de start van de psychotherapie-opleiding dient voltooid
te zijn” (KPT/06.040). De Kamer Psychotherapeut heeft besloten de restrictie over de periode
2000-2006 te laten vervallen evenals de bepaling over de ‘geldigheidsduur’ van zeven jaar.
Tevens heeft de Kamer Psychotherapeut besloten om NVP-erkende SPV’en te vervangen door en
uit te breiden tot ‘psychotherapieverenigingen’. Hiertoe rekent de Kamer Psychotherapeut:
“De in het verleden door de NVP erkende psychotherapieverenigingen waarvan de leden
psychotherapeutische behandelingsmethoden toepassen waarvan de wetenschappelijke basis
wordt gevonden in de psychoanalytische theorieën, de leer- en cognitieve theorieën, de
experiëntiële theorieën en de systeemtheorieën (cf. AMvB Psychotherapeut), en 'nieuwe'
psychotherapieverenigingen waarvan de leden psychotherapeutische behandelingsmethoden
toepassen die onderdeel uitmaken van het opleidingscurriculum psychotherapeut, een en
ander te beoordelen en in een lijst vast te leggen door het HCO PT”.

11

Bij het beoordelen van de relevantie van psychotherapieverenigingen worden door het HCO PT
tevens de volgende criteria gehanteerd:
1. De vereniging richt zich op een welomschreven gebied of methodiek binnen het veld van de
psychotherapie. Bij een methodiek dient er sprake te zijn van een methodische toepassing
van een geheel van psychologische en psychopathologische kennis.
2. De toelatingscriteria tot de vereniging dienen voldoende garanties te bieden dat de
leden theoretische kennis en praktische vaardigheden hebben verworven op een wijze
die overeenkomt met de kwaliteitseisen in de reguliere psychotherapieopleiding.
3. De vereniging heeft minimaal 25 gewone leden.

Na overleg met het HCO PT vraagt de Kamer PT de hoofdopleiders als volgt te werk te gaan:
a. De hoofdopleider toetst of het lid van een psychotherapievereniging dat de
psychotherapieopleiding wil volgen, voldoet aan de vooropleidingseisen voor deze
opleiding. Eventueel wordt een studieadvies gegeven.
b. De hoofdopleider toetst of de betreffende psychotherapievereniging is opgenomen in de lijst
van verenigingen die door het HCO PT is opgesteld; vervolgens toetst de hoofdopleider de
betreffende opleiding, zoals die door betrokkene is gevolgd, en hanteert hierbij het
document ‘Uitwerking maximale vrijstellingsregeling voor leden Specialistische
Psychotherapie-verenigingen’ (KPT 10-007): het maximum aantal uren vrijstelling
bedraagt voor een lid zonder BIG-titel:
Vrijstellingsregeling voor leden psychotherapieverenigingen
Onderdelen

Totaal verplicht Max. vrijstelling na
voorafgaande opleiding

Nog verplichte
werkzaamheden

400

50

350

50

50

0

2400

600

1800

Supervisie
(sessies)

150

50

100

Therapieën
onder
supervisie
(uren)

500

100

400

Keuzeuren

180

90

90

3680

940

2740

Cursorisch
(uren)
Leertherapie
(sessies)
Werkervaring
(uren)

Totaal
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c. Het exacte aantal uren waarvoor vrijstelling wordt gegeven (binnen bovengenoemde
maxima) is ter beoordeling door de hoofdopleider.
d. Geen vrijstelling wordt gegeven wanneer de opleiding langer dan 5 jaar geleden voor de start
van de opleiding tot psychotherapeut is afgerond en de betreffende
psychotherapievereniging geen herregistratieregeling kent, óf wanneer de
herregistratieregeling naar het oordeel van de hoofdopleider onvoldoende bijdraagt aan het
in overeenstemming brengen van de kennis en kunde van de kandidaat met de actuele
inhoud van de psychotherapieopleiding.
e. Wanneer een psychotherapievereniging geen herregistratieregeling kent, is het aan de
opleideling om aan te tonen dat er op eigen initiatief voldoende gekwalificeerde nascholing
is gevolgd waarvan kwantiteit en kwaliteit door de hoofdopleider als voldoende wordt
beoordeeld om de kennis en kunde van de kandidaat in overeenstemming te brengen met
de actuele inhoud van de psychotherapieopleiding.
f.

Lidmaatschap van twee of meer psychotherapieverenigingen telt in principe slechts één keer
mee; er is echter wel ruimte voor de hoofdopleider om hier, na een beoordeling van de
onderdelen, met gefundeerde redenen van af te wijken en in individuele gevallen extra
vrijstelling te geven. Het zal dan vooral gaan om specifieke cursusonderdelen, supervisie en
eventueel uren praktijkervaring en therapieën onder supervisie. Uitgangspunt dient steeds
te zijn dat de psychotherapieopleiding aan de eisen voldoet qua breedte op de terreinen van
theoretische vorming, supervisie en praktijkervaring. Indien de opleideling tevens GZpsycholoog is, dient ervoor gewaakt te worden dat er niet tweemaal vrijstelling wordt
gegeven voor dezelfde cursusonderdelen.

g. ‘Sprokkelen’ dient voorkomen te worden; het uitgangspunt is dat een opleiding afgerond
moet zijn om voor de vrijstellingsregeling in aanmerking te komen.
-

Het is echter geen bezwaar dat de opleiding nog niet afgerond is, indien er wel sprake is
van een aantoonbaar regulier opleidingstraject (te denken valt aan cursorisch onderwijs
gecombineerd met gesuperviseerde praktijk) van een opleiding die is opgenomen in de
lijst van het HCO PT; de eventuele vrijstelling is ter beoordeling door de hoofdopleider.

-

Losse cursussen komen echter niet in aanmerking voor vrijstelling indien men niet kan
aantonen dat er een reguliere opleidingsroute wordt gevolgd bij een in de lijst van het
HCO PT opgenomen psychotherapievereniging, ook al maken deze cursussen deel uit
van een (SPV-)opleiding.

-

Voorlopige erkenningen of andere voorlopige constructies door een hoofdopleider
worden uitgesloten (om ingewikkelde en slepende discussies in een later stadium te
voorkomen). Uitzondering: deficiënties in de vooropleiding; deze kunnen in de loop van
de psychotherapieopleiding worden gecompenseerd.

h. Wat leertherapie betreft: in afwachting van een door de NVP in te stellen register voor
leertherapeuten dient de leertherapeut een geregistreerd psychotherapeut te zijn en als
leertherapeut geregistreerd te zijn bij een door de NVP erkende SPV; acceptabel is eventueel:
geregistreerd psychotherapeut, die 3 jaar lid is van een door NVP erkende SPV. In verband
met de gewenste afstemming tussen opleidingen vervalt de beperking ten aanzien van een
termijn (laatste sessie niet langer geleden dan 7 jaar voor aanvang psychotherapieopleiding).
De hoofdopleider behoudt echter de vrijheid om een opleideling om gefundeerde redenen
geen vrijstelling op dit terrein te verlenen.

Kamer Psychotherapeut
Erkenningseisen ten aanzien van
praktijkopleidingsinstellingen voor de opleiding
tot psychotherapeut5
(Vervallen)6

6

Besluit CSGP van 24 oktober 2017

Kamer Psychotherapeut
Besluit Kwalificatie-eisen voor opleiders die
betrokken zijn bij de opleiding tot psychotherapeut
(Vervallen)7
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Kamer Psychotherapeut
Addendum: Aanvullende specificaties t.a.v. opleidingseisen voor supervisie en
leertherapie zoals beschreven in het ‘Reglement visitatiecommissie voor de postdoctorale
beroepsopleiding tot psychotherapeut ex Wet BIG’ van maart 2012.
(Vervallen)8
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