
 

 

Aanvragen registratie Psychotherapeut 
 
Het getuigschrift Psychotherapeut kan worden verleend als de aanvrager aannemelijk kan 
maken dat hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het uitreiken van het 
getuigschrift als Psychotherapeut, zoals die zijn verwoord in het actuele Besluit opleidingseisen 
Psychotherapeut, het actuele Opleidingsplan Psychotherapeut en het actuele Toetsboek 
Psychotherapeut (zie https://www.fgzpt.nl/de-fgzpt/college/thema%E2%80%99s-en-projecten 
 
Concreet moet men kunnen aantonen dat men: 

1) aan de actuele eisen voldoet qua omvang en inhoud van het cursorisch onderwijs (dat 
wil o.a. zeggen: breed opgeleid qua therapeutische kaders en leeftijdsgroepen) 

2) aan de actuele eisen voldoet qua omvang en inhoud van het gevolgde praktijkonderwijs 
(waaronder voldoende brede casuïstiek en in elk geval persoonlijkheidsproblematiek), in 
een voor de Psychotherapie-opleiding erkende praktijkopleidingsinstelling en onder 
werkbegeleiding van een daarvoor gekwalificeerde psychotherapeut  

3) bovenstaande opleidingsonderdelen voldoende recent heeft gevolgd (eventueel in de 
vorm van “herregistratie-activiteiten” indien de registratie als psychiater niet zeer 
recent is gehaald). Daarbij geldt: de aanvraag van het getuigschrift Psychotherapeut 
moet uiterlijk tien jaar na het behalen van de registratie als psychiater worden gedaan 
EN na het behalen van de registratie als psychiater moet gemiddeld jaarlijks voldoende 
voor de registratie psychotherapeut relevante onderwijs/nascholing zijn opgedaan en 
voldoende relevante praktijkervaring zijn opgedaan (conform de herregistratie-eisen 
voor psychotherapeut). 
 

ad 2): In geval er geen sprake is van een voor de psychotherapie opleiding erkende instelling 
geldt: 

1) Er moet sprake zijn geweest van een keuzestage psychotherapie binnen de opleiding tot 
psychiater binnen een daartoe erkende praktijkopleidingsinstelling en/of 

2) Indien niet wordt voldaan aan het voorgaande (onder 1) moet bij de aanvraag 
aangetoond worden dat op de betreffende werkplek minimaal 1 op dat moment 
erkende psychotherapeut werkzaam was en dat de opleideling werkbegeleiding kreeg 
van een erkende psychotherapeut over de psychotherapie werkzaamheden, naast 
supervisie door daartoe gekwalificeerde supervisoren over de psychotherapie sessies op 
die werkplek, en dat de aanvrager deelnam aan een op psychotherapie gerichte 
intervisie en MDO. 
 

ad 3): Dispensatie van de 10-jaars eis na registratie psychiater kan in voorkomende gevallen 
alleen worden gegeven als men na de registratie als psychiater aantoonbaar ruime bijscholing 
op gebied van Psychotherapie qua praktijkwerkzaamheden en cursorisch onderwijs heeft 
gevolgd.  
 
Indien de aanvrager voldoet aan alle bovenstaande eisen krijgt deze het getuigschrift 
Psychotherapie uitgereikt. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fgzpt.nl%2Fde-fgzpt%2Fcollege%2Fthema%25E2%2580%2599s-en-projecten&data=02%7C01%7Cmijke.vandenberg%40erasmusmc.nl%7Cdecaac39f801496a5ade08d79833ac26%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637145220026461512&sdata=kyM3FchQgCa0R%2BAZQiqolmADxDuyj%2FiHgHF1eL1jFo8%3D&reserved=0


   

 

 

 

NB: Indien de subcommissie van oordeel is dat de reeds gevolgde werkervaring en 

opleidingsonderdelen qua omvang, inhoud of actualiteit onvoldoende zijn, kan het studieadvies 

bestaan uit het advies alsnog de gehele Psychotherapie opleiding te volgen. 

 

Hoe stuurt u uw aanvraag in? 
Om uw opleiding te kunnen beoordelen ten opzichte van de opleiding tot psychotherapeut 
hebben wij het volgende van u nodig, in deze volgorde: 

- Motivatie en CV 
- Bewijsstukken (certificaten) van alle door u gevolgde cursusvakken (inclusief een 

inhoudelijke beschrijving ervan, de docenten en hun kwalificaties, en de hoeveelheid 
uren die de cursussen besloegen) 

- Idem voor de door u gedane leertherapie: verklaringen over periode, uren, kwalificaties 
leertherapeuten 

- Idem voor de door u gedane supervisie (wel/niet BIG registratie PT, erkend als 
supervisor bij specialistische vereniging en/of NVP): verklaringen over periode die het 
besloeg, uren, kwalificaties supervisoren, inhoud/richting supervisie 

- Idem voor de door u opgedane praktijkervaring in psychotherapie: verklaringen over 
periode, inhoud praktijkervaring en hoeveelheid uren, begeleiding door 
praktijkopleiders/ werkbegeleiders, met hun kwalificaties 

- Tot slot het aanvraagfomulier (exceloverzicht) waarop de hierboven genoemde stukken 
overzichtelijk en chronologisch, in bovenstaande volgorde zijn weergegeven. 

- Dit geheel graag compleet mailen naar pt@rinozuid.nl. 
 
Als het geheel niet compleet is op de hierboven gevraagde wijze kunnen wij het helaas niet in 
behandeling nemen. Beoordeling wordt pas door de hoofdopleider gedaan als alle stukken 
aanwezig zijn. Na beoordeling door de eerste hoofdopleider moet nog een hoofdopleider 
meekijken en advies accorderen. 
 
De kosten voor de vrijstellingsaanvraag zijn € 250,-,  
 
Als de beoordeling ingewikkeld wordt vanwege het niet-insturen van materiaal ter beoordeling 
of er moet veel heen-en-weer worden gemaild en/of gebeld, komen er kosten bij voor de tijd 
die daaraan wordt besteed. 
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