
 

 

 

 

 
Beste geïnteresseerde in de cursus Pivotal Response treatment, 

Via deze brief willen wij je informeren over welke mogelijkheden er zijn als je geïnteresseerd bent 

in het leren van de PRT-technieken, maar niet aan de toelatingseisen van de PRT-cursus voldoet. 

De toelatingseisen van de cursus zijn het werken onder supervisie van een Gz-psycholoog of 

geregistreerd cognitief gedragstherapeut (VGCt) met PRT-certificaat level 3 (of in opleiding tot 

level 3).  

 

Na overleg is besloten dat iedereen met een relevante hbo-of wo-opleiding die veel werkervaring 

heeft met mensen met autisme, toch kan deelnemen aan de cursus. Voorwaarde is dan wel dat je 

na de cursus supervisie volgt bij één van de PRT-docenten. De kosten per supervisie van 45 

minuten zullen rond de € 80 liggen (plus vergoeding van eventuele reistijd en reiskosten).  

 

Tijdens de cursus maak je (net als alle andere cursisten) opnames met meerdere cliënten met ASS 

waarop je feedback krijgt. De laatste opname hoef je tijdens de cursus niet in te leveren (dit in 

tegenstelling tot de andere cursisten). Deze opname kun je inleveren tijdens de supervisie. Als 

uitgangspunt nemen wij minimaal vier keer supervisie van 45 minuten in het jaar na de laatste 

lesdag. Twee supervisiesessies van 1,5 uur zijn ook mogelijk. Tijdens de supervisie moeten 

minimaal 3 cliënten met ASS besproken worden aan de hand van meegebracht videomateriaal.  

 

Aan het eind van de supervisie zal de docent nog één opname beoordelen. Wanneer je hierin laat 

zien dat je de technieken beheerst, haal je level 3 en ben je gecertificeerd PRT-trainer. Mochten er 

tijdens de cursus of tijdens de supervisie twijfels zijn over de uitvoering van jouw PRT-behandeling, 

dan zal dit besproken worden en kijken we naar wat nodig is om je wel te laten slagen voor level 3 

(bijvoorbeeld door meer supervisiesessies). 

 

Tot slot bevelen wij aan om de cursus met een collega te doen, omdat blijkt dat implementatie van 

de technieken en het waarborgen van de kwaliteit op de lange termijn meer kans van slagen heeft 

als meerdere medewerkers hebben deelgenomen. Bij voorkeur neemt de 

behandelverantwoordelijke ook deel aan de cursus. De supervisie kan ook in groepsverband 

plaatsvinden. Daarnaast raden wij aan ook regelmatig PRT-supervisie te blijven volgen na het 

behalen van level 3. 


