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Toelatingseisen OG (NVO Register) tot de verkorte opleiding PT. 
 
Voor de aanvang van de verkorte opleiding Psychotherapie, wordt door de hoofdopleider van 
de opleiding tot psychotherapeut vastgesteld of de kandidaat: 

• beschikt over het bewijs van inschrijving in het NVO-register Orthopedagoog-Generalist; 
• beschikt over de juiste vooropleiding; 
• beschikt over een LOGO-verklaring; 
• voldaan heeft aan de wettelijk voorgeschreven opleidingsonderdelen (of 

opleidingsonderdelen met een andere naam maar gelijk te stellen inhoud) in de 
vooropleiding. 

 
In het Artikel 5 Besluit psychotherapeut worden de toelatingseisen beschreven: 
 
Artikel 5, lid 1: Tot de opleiding tot psychotherapeut worden slechts toegelaten degenen die in 
het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij het artsexamen dan wel het 
doctoraalexamen psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen 
met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde met goed gevolg hebben afgelegd. 
 
Artikel 5, lid 2: Voor zover opleidingsonderdelen als bedoeld in het derde lid geen deel 
uitmaakten van de opleiding die recht geeft op een getuigschrift als bedoeld in het eerste lid, is 
voor de toelating tot de opleiding tot psychotherapeut vereist het bezit van een ander bewijsstuk 
waaruit blijkt dat de betrokkenen voor die onderdelen met goed gevolg een proeve van 
bekwaamheid op doctoraal niveau hebben afgelegd. 
 

Artikel 5, lid 3: De opleidingsonderdelen, bedoeld in het tweede lid, zijn: 
a. persoonlijkheidsleer; 
b. psychofysiologie of psychosomatiek; 
c. psychopathologie; 
d. ontwikkelingspsychologie; 
e. psychofarmacologie; 
f. cultuurgebonden psychische problematiek; 
g. seksuologie; 
h. gespreksvoering; 
i. interactietraining; 
j. stage van 30 werkdagen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg 

 

Vrijstellingen 
De opleidingen tot Orthopedagoog-Generalist (OG) kunnen van elkaar verschillen. Er 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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Tabel 1: Vrijstellingen op basis van eerder genoten opleiding voor OG (NVO-register) 
Onderdelen Totaal verplicht Max. vrijstelling na 

voorafgaande opleiding 
Nog verplichte werkzaamheden 

Cursorisch 
(uren) 

400 200 200 

Leertherapie 
(sessies) 

50 0 50 

Werkervaring 
(uren) 

2400 1200 1200 

 
Supervisie 
(sessies) 

150 25 125 

 
Therapieën onder 
supervisie 
(uren) 

500 100 400 

 
Keuzeuren 

 
180 

 
180 

 
0 

Totaal 3680 1705 1975 
 
 
De hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut toetst op basis van de ingezonden 
bewijsstukken of de aanvrager voldoet aan de toelatingseisen tot de verkorte opleiding tot 
psychotherapeut en welke vrijstellingen mogelijk zijn. Beoordeling wordt pas door de 
hoofdopleiders gedaan als alle stukken aanwezig zijn. Als het geheel niet compleet is op 
de hieronder gevraagde wijze, kunnen wij het helaas niet in behandeling nemen. De totale 
tijd voor de beoordeling door de hoofdopleiders zal 6-8 weken zijn. 
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Bewijs van inschrijving in het NVO-register Orthopedagoog-Generalist 
 
2 

 

A: Bewijsstukken van de door u gedane supervisie: verklaringen over periode die het 
besloeg, sessies, kwalificaties supervisors, inhoud/richting supervisie. 

B: Bewijsstukken van de door u opgedane werkervaring: verklaringen over de periode, 
inhoud praktijkervaring en hoeveelheid uren, door welke praktijkopleiders/werkbegeleiders 
en hun kwalificaties. 

C: Bewijsstukken van de therapieën onder supervisie: verklaringen over de periode, inhoud 
praktijkervaring en hoeveelheid uren, door welke supervisoren en hun kwalificaties. 

1. Aan te leveren bewijsstuk: NVO 
 

2. Aan te leveren bewijsstukken: cursorisch 
 

 
3. Aan te leveren bewijsstukken: praktijk 

 
Naast bovengenoemde bewijsstukken van de voorafgaande universitaire master- of 
doctoraalopleiding Orthopedagogiek dient het volgende aangeleverd te worden om volledige 
vrijstelling te verkrijgen: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dringend verzoek om de hierboven gevraagde bewijstukken overzichtelijk en chronologisch te rangschikken 
volgens de ‘Samenvatting’.

D: Bewijsstukken van de door u gevolgde keuzeuren: certificaten, kwalificaties docenten, 
periode, hoeveelheid uren. 


