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2. Inleiding

‘Het ABC van het ECP’ geeft een helder overzicht van het traject dat leidt tot het diploma en de registratie tot Therapeut ECP® (European Certificate for Psychotherapy) van de NAP/EAP 1. Dit opleidingstraject is conform de EAP/NAP criteria, zoals
vastgesteld in Synopsis Brede Registratie NAP 2009/11/03.
De duur van het studietraject is minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar. Hierdoor is dit
traject aantrekkelijk voor zowel voltijds studerenden als voor hen die professioneel
werkzaam zijn en hun kennis willen uitbreiden en verdiepen in de richting psychotherapie.
De structuur die voor het opleidingstraject is gekozen, biedt een helder kader en een
praktisch-logische plaats aan de diverse opleidingsonderdelen. Het biedt bovendien
aan therapeuten in opleiding - ook indien hun studie vele jaren beslaat - de mogelijkheid om na iedere studiefasen de verworven deskundigheid af te ronden met een
registratie.
Deze brochure geeft inzicht in de opbouw van het opleidingstraject, in de diverse
opleidingsonderdelen, studiefasen en de daaraan gekoppelde registratiemogelijkheden. In hoofdstuk 3 wordt het traject in algemene termen besproken en wordt een
samenvattend overzicht van de diverse opleidingsonderdelen en opleidingsfasen
gegeven. In hoofdstuk 4 en 5 worden deze nader uitgewerkt en gecompleteerd met
een overzicht van de geldende criteria. Hoofdstuk 6 biedt een visuele presentatie van
het processchema van de leergang. In hoofdstuk 7 wordt gekeken naar het toekomstperspectief van de ECP Therapeut. Hoofdstuk 8 biedt een overzicht van ge-

1

Zie voor toelichting op de gebruikte afkortingen hfdst 8, pag 23
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bruikte afkortingen. In hoofdstuk 9 wordt aangegeven op welke onderliggende literatuur de informatie, opgenomen in deze brochure, berust.
De Commissie Opleidingen van de NAP spreekt de hoop uit dat ‘Het ABC van het
ECP’ de bekendheid van de EAP/NAP opleiding psychotherapie zal vergroten. De in
deze brochure verzamelde informatie is echter in de eerste plaats bedoeld als informatie voor hen die de opleiding tot Therapeut ECP willen volgen. Voordat zij tot keuze overgaan, willen zij goed kunnen inschatten wat deze opleiding voor hen zal betekenen aan rijkdom, studielast en studieduur. Als het ABC van het ECP daaraan bijdraagt, is de opzet van dit boekje geslaagd.

NAP Commissie Opleidingen
Jaap van der Meiden
Renée Oudijk
Utrecht, 31 december 2010
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3. . Algemene beschrijving van de opleiding ECP

Het traject dat moet worden afgelegd om het ECP en de registratie tot Therapeut
ECP® te kunnen ontvangen, bestaat uit vier opleidingsonderdelen:
1. Vooropleiding
2. Basisopleiding algemene psychotherapie wetenschappen
3. Modaliteitopleiding specifieke psychotherapie (opleiding in een van de door de
EAP erkende specifieke richtingen psychotherapie)
4. Goedgekeurde werkervaring (waarin zelfstandig procesmatig met mensen wordt
gewerkt)
De onderdelen 2 en 3 kunnen na elkaar of naast elkaar worden gevolgd. De volgordelijkheid wordt in overleg met de opleiding bepaald door de fasering zoals hieronder
wordt uitgelegd. De onderdelen en de fasering zijn uiteraard uitsluitend bindend voor
studenten die ook voornemens zijn het ECP te behalen. De praktijk van alle dag laat
zien dat veel studenten vanuit interesse beginnen met een (modaliteit-) opleiding en
na verloop van tijd zo geboeid raken dat zij besluiten door te willen gaan voor het
ECP. Bij de NAP/EAP aangesloten opleidingsinstituten zullen hun modaliteitopleiding
zoveel mogelijk zo inrichten, dat die overstap naar een ECP traject ook gemakkelijk
is te maken.
Het traject tot het behalen van het ECP kent drie afgeronde opleidingsfasen, voorafgegaan door een inschrijving als therapeut i.o. (in opleiding). De drie fasen zijn gedefinieerd door de NAP met onder andere als doel studenten na afronding van de eerste drie jaar van hun opleiding, de gelegenheid te geven een AGB code te verwerven, waarmee zij desgewenst een start kunnen maken met zelfstandige praktijkvoering.
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Deze drie fasen zijn:
1. Therapeut NL (geeft recht op Vektis/AGB code 90)
2. Therapeut EWAO (geeft recht op Vektis/AGB code 9416)
3. Therapeut ECP (geeft opleiding tot werkzaam kunnen zijn in de 1e en 2e lijn
GGZ. Deze therapeuten werken onder code 9416 en staan geregistreerd in het
Europees Register Psychotherapie van de EAP)

3.1. De doorlooptijd van de studie ECP
De totale tijdsduur waarbinnen het gehele ECP traject dient te worden afgelegd beslaat minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar:
Fase 1.

Minimaal 3 jaar, maximaal 5 jaar (tot therapeut NL)

Fase 2 + 3. Minimaal 1 jaar, maximaal 5 jaar (tot therapeut EWAO en ECP)
Hierna wordt achtereenvolgens toegelicht wat wordt verstaan onder Vooropleiding,
Basisopleiding algemene psychotherapie wetenschappen, Modaliteitopleiding specifieke psychotherapie en Werkervaring.
Vervolgens zullen de criteria genoemd worden voor inschrijving als therapeut i.o. en
voor de drie, door de NAP geformuleerde opleidingsniveaus: Therapeut NL (na succesvol afronden van fase 1), Therapeut EWAO (na afronding van fase 2), Therapeut
ECP (na afronding van fase 3).
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4. De opleidingsonderdelen voor het ECP
4.1. Vooropleiding
De vooropleiding voor het ECP traject dient minimaal te bestaan uit een Bachelor
(HBO of WO) in een der Mens- of Sociale Wetenschappen. Essentieel is dat tijdens
deze vooropleiding de competentie is verworven dat men zelfstandig procesmatig
met mensen kan werken.
Indien de kandidaat geen HBO opleiding heeft, kan hij trachten deze alsnog te
behalen. Daartoe kan hij bij een daartoe bevoegde organisatie 2 een EVC aanvragen. Het EVC is een systeem om zicht te krijgen op de competenties die mensen
in de loop der jaren hebben verworven via opleiding, werk of andere activiteiten.
Zo’n traject levert een Ervaringscertificaat op. Dit ervaringscertificaat kan aan een
HBO of WO opleiding worden aangeboden om vervolgens zicht te krijgen op de
ontbrekende opleidingsonderdelen. Als ook die onderdelen zijn gevolgd, zal de
kandidaat zijn HBO diploma kunnen ontvangen.
Indien de kandidaat geen juiste HBO of WO opleiding heeft, maar er vanwege bijen nascholing en werkervaring reden is te veronderstellen dat deze daarmee voldoende is ingevoerd in de sociale- of menswetenschappen, kan hij een equivalentverklaring aanvragen. Dit is een verklaring, uitgegeven door een daartoe ingestelde NAP Commissie Equivalentieverklaring, waarin deze verklaart dat de
HBO/WO opleiding van de kandidaat, in combinatie met overige opleidingen, cursussen, werkervaring etc., ten behoeve van het ECP traject gelijkgesteld kan
worden aan een passende vooropleiding.

Zie voor bevoegde assessoren het EVC register: http://www.kenniscentrumevc.nl/zoeken-in-hetevc-register
2
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4.2. Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen
Binnen de ECP opleidingsroute van de NAP geldt voor alle modaliteiten specifieke
psychotherapie een uniforme vereiste voor wat betreft de basisvakken algemene
psychotherapie. Dit onderdeel is door de NAP gedefinieerd en geaccrediteerd en
bestaat uit een 12 tal modules, te weten:
1. Medische Basiskennis

18 cu

2. Weten Ethiek i.r.t. psychotherapie

18 cu

3. Ontwikkelingspsychologie

18 cu

4. Psychopathologie en Psychodiagnostiek

54 cu

5. 4 modules (5 tm 8) Interventie repertoire

72 cu

9. Pedagogiek inclusief seksuele ontwikkeling

18 cu

10. Sociale problematiek i.r.t. psychotherapie

18 cu

11. Wijsgerige vraagstukken i.r.t. psychotherapie

18 cu

12. Onderzoeksmethoden

24 cu

Deze modules dienen vooraf aan de modaliteitopleiding, of gekoppeld aan de diverse fasen van de modaliteitopleiding, behaald te worden.
Voor een aantal studenten is vrijstelling voor één of meerdere modules mogelijk, afhankelijk van vooropleiding etc. Vrijstellingen worden aangevraagd, beoordeeld en
verleend door de NAP Commissie Vrijstellingen.
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4.3. Modaliteitopleiding
Het raamwerk (vakken/uren) van de modaliteitopleiding specifieke psychotherapie
wordt formeel vastgesteld door de EAP en inhoudelijk vastgesteld en geaccrediteerd
door de EWAO (European Wide Accrediting Organization) van betreffende modaliteit. Bijvoorbeeld: de opleiding tot Gestalt therapeut wordt inhoudelijk geaccrediteerd
door de EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Een Nederlandse opleiding tot therapeut ECP heeft zich formeel te houden aan de NAP/EAP criteria en zich
inhoudelijk te richten naar wat de betreffende EWAO vereist. Binnen deze opleidingsstructuur en dubbele controle, dient een bij de NAP/EAP aangesloten opleidingsinstituut de invulling van het opleidingscurriculum tot het ECP zelf te concretiseren.
De registratiecriteria van de NAP geven aan via welke drie afgeronde opleidingsfasen het ECP behaald kan worden. In hoofdstuk 5 worden de vereisten voor afronding
van fase 1, 2 en 3, met de bijbehorende criteria, nader toegelicht.
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4.4.

Werkervaring

Volgens de EAP eisen moet de werkervaring bestaan uit:
Werkzaam zijn in een instantie voor geestelijke gezondheidszorg of gelijkwaardige professionele ervaring, waarin men zelfstandig en procesmatig met
mensen werkt.
Eisen die aan de werkomgeving worden gesteld, zijn gericht op de ontwikkeling van
de therapeut i.o.:
De werkomgeving moet voorzien in adequate ervaringen in psychosociale
crises
Samenwerking met andere specialisten in de geestelijke gezondheidszorg
De praktijkervaring moet het mogelijk maken voor de student om persoonlijke,
sociale en professionele volwassenheid te ontwikkelen
Te leren zich te committeren aan het werken volgens een professionele code
en ethische standaarden
De verantwoordelijke opleider dient de werkervaringsplaats goed te keuren.
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5. De opleidingsfasen voor het ECP
5.1. Inschrijving als therapeut i.o. (in opleiding)
Om voor inschrijving als therapeut i.o. bij de NAP in aanmerking te komen, moet zijn
voldaan aan onderstaande criteria:
Vooropleiding: de student beschikt over minimaal een Bachelor (HBO of WO) in
een der Mens- of Sociale Wetenschappen. In geval van een andersoortige Bachelor of WO opleiding is een NAP-equivalentverklaring noodzakelijk.
Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen: de student heeft bij
de NAP een (bindend) studieadvies aangevraagd en ontvangen, ten aanzien van
eventuele vrijstellingen en nog te volgen onderdelen van deze basisopleiding.
Opleiding in Specifieke Psychotherapie in een van de door de EAP/NAP erkende
psychotherapie modaliteiten: de student is toegelaten bij een, bij de NAP aangesloten en geaccrediteerd opleidingsinstituut.
Cliënturen onder supervisie: alle cliëntcontacten vallen onder verantwoordelijkheid van de opleidingssupervisor.
Praktijkervaring: de werkervaringsplaats is goedgekeurd door de verantwoordelijk
opleider van het opleidingsinstituut.
N.B. Ook zonder inschrijving als therapeut i.o. bij de NAP is het mogelijk te starten
met een opleiding die voorbereid op- of het eerste deel beslaat van de opleiding tot
therapeut ECP. Echter vroege registratie als therapeut i.o. geeft de student van het
begin af aan duidelijkheid t.a.v. de te volgen route en de geaccrediteerde kwaliteit
van het opleidingsinstituut en voorkomt eventuele latere teleurstellingen.
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5.2. Fase 1: Therapeut NL
De fase om te komen tot therapeut NL duurt minimaal 3 jaar. In die 3 jaar moet zijn
voldaan aan de volgende criteria:

1. Initiële Vooropleiding

Zie onder 3.1 vooropleiding

2. Basisopleiding

1. Medische Basiskennis

18 cu

Algemene Psychotherapie

2. Wet & Ethiek

18 cu

Wetenschappen

3. Ontwikkelingspsychologie

18 cu

4. Psychopathologie en Psychodiagnostiek

54 cu

3. Opleiding in Specifieke Psy-

750 contacturen opleiding in de betreffende modaliteit,

chotherapie in een NAP/EAP

verdeeld over minimaal 3 en maximaal 5 jaar,

erkende modaliteit

zoals gespecifieerd aangegeven onder 3a. t/m 3d.

3a. Zelfervaring/Leertherapie

125 cu totaal (minimum)

3b. Theorie en training

300 cu totaal (minimum)

3c. Cliënturen onder supervisie 250 cu totaal (minimum)
3d. Supervisie

75 cu totaal (minimum)

4. Praktijkervaring

500 u totaal (minimum) werkervaringsuren

De NAP registratie als Therapeut NL geeft recht op de AGB code 90: therapeut / niet
arts en biedt daarmee de mogelijkheid om te werken in de alternatieve of aanvullende zorg.
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5.3. Fase 2: Therapeut EWAO
De fase om te komen tot de EWAO status duurt minimaal 1 jaar en kent naast de
criteria uit fase 1, de volgende criteria:

1. Vooropleiding

Therapeut NL

2. Basisopleiding

5 t/m 8. Interventie-repertoire

72cu

Algemene Psychotherapie
Wetenschappen
3. Opleiding in Specifieke Psy-

650 contacturen opleiding in de betreffende modaliteit,

chotherapie in een NAP/EAP

verdeeld over minimaal 3 en maximaal 5 jaar,

erkende modaliteit

zoals gespecifieerd aangegeven onder 3a. t/m 3d.

3a. Zelfervaring/Leertherapie

125 cu totaal (minimum)

3b. Theorie en training

200 cu totaal (minimum)

3c. Cliënturen onder supervisie 250 cu totaal (minimum)
3d. Supervisie

75 cu totaal (minimum)

4.Praktijkervaring

500 u totaal (minimum) werkervaringsuren

De NAP registratie als therapeut EWAO geeft recht op de AGB code 9416: 1 e lijn
zorg Psychologische zorgverlening / overigen, niet BIG geregistreerden /.
Deze verbijzondering wordt verleend aan Therapeuten ingeschreven in het NAP register, Psychologen NIP en Jeugd- en Kinderpsychologen NIP.
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5.4. Fase 3: Therapeut ECP
De fase om te komen tot afronding van de opleiding tot het ECP kent naast de criteria uit fase 1 en 2, de volgende criteria:

1. Vooropleiding

Therapeut EWAO

2. Basisopleiding

9. Pedagogiek inclusief seksuele ontwikkeling 18 cu

Algemene Psychotherapie

10. Sociale problematiek i.r.t. psychotherapie

Wetenschappen

11. Wijsgerige vraagstukken i.r.t. psychotherapie 18 cu
12. Onderzoeksmethoden

4. Praktijkervaring

18 cu
24 cu

500 u totaal (minimum) werkervaringsuren

NAP registratie als Therapeut ECP, direct aansluitend op het behalen van de opleiding tot het ECP, is na toetsing van het opleidingsdossier slechts mogelijk voor hen
die hun opleiding hebben gevolgd bij een EAPTI geaccrediteerd opleidingsinstituut.
Zij die hun opleiding hebben gevolgd aan een bij de NAP aangesloten opleidingsinstituut zonder EAPTI accreditatie (en hebben voldaan aan alle bovengenoemde ECP
opleidingscriteria), kunnen pas bij de NAP als ‘Therapeut ECP’ geregistreerd worden
indien zij na de afronding van hun ECP studie, gedurende drie jaar (minimaal 500
uur per jaar), praktisch werkzaam zijn geweest als therapeut.
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6. Processchema ABC van het ECP
ECP traject?

Nee /
Weet niet

Ja

Vooropleiding
goedgekeurd
door opleiding

Opleiding dl 1
overeenkomstig
N Lcriteria

Eerste deel
opleiding

Einde opleiding

Vooropleiding
goedgekeurd
door NAP

NL Status

Opleiding dl 2
overeenkomstig
EWAO criteria

Door voor ECP

Vooropleiding
goedgekeurd
door NAP

EWAO status

Opleiding
completteren
tot
NL criteria

Opleiding dl 3
overeenkomstig
ECP criteria

EAPTI opleiding?
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Nee

Ja

3 jr praktijk
uitoefening
(1500 u.)

ECP
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7. Toekomstperspectief Therapeut ECP
Werken in de GGZ 1e lijn
De registratie als Therapeut ECP geeft evenals de Therapeut EWAO recht op de
AGB code 9416: 1e lijns zorg Psychologische zorgverlening (overigen / niet BIG geregistreerden (Therapeut geregistreerd bij NAP, Psycholoog geregistreerd bij NIP).
Wel leert de ervaring dat tot op heden (december 2010) diverse zorgverzekeraars
uitsluitend aan NAP geregistreerde Therapeuten ECP een 1e lijns contract psychologische zorgverlening aanbieden.
Werken in de GGZ 2e lijn
ECP gecertificeerde therapeuten zijn opgeleid om naast de eerste ook in de tweede
lijn GGZ te werken. Op dit moment werken zij echter alleen in de tweede lijn als zij òf
tevens BIG geregistreerd zijn als Psychotherapeut of Psychiater, òf als zij onder verantwoordelijkheid van een van dezen werken binnen een zogenaamde verlengde
arm constructie.
Volgens VWS zou het mogelijk zijn voor ECP Therapeuten om in de tweede lijn te
werken als een zorgverzekeraar deze zorg bij hen willen contracteren. Een probleem
vormt dan wel dat niet-BIG therapeuten deze tweede lijnszorg niet zelfstandig mogen
registreren en declareren binnen de door de overheid voorgeschreven DBCsystematiek.
Voordat een zorgverzekeraar tot contracteren zou kunnen overgaan, zou deze voor
dit probleem een oplossing moeten vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Ondanks goede contacten met diverse Zorgverzekeraars hebben deze zich tot op
heden nog niet gewaagd op deze, naar het zich laat aanzien, moeizame weg.
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Een derde weg
Ondertussen werkt de commissie opleidingen van de NAP, op verzoek van het bestuur en advies van PLATO3, sinds enkele jaren aan een derde weg naar de tweedelijns zorg. Deze weg is de opleiding tot het ECP zodanig transparant te maken, dat
onafhankelijke toetsing daarvan aangevraagd kan worden. Op termijn lijkt dit het
beste perspectief te bieden. Immers, als de uitslag van een dergelijke toets zou leiden tot het predicaat ‘te onderscheiden van, maar gelijkwaardig aan de door de
overheid erkende opleidingen psychotherapie’ zou middels een beroep op ‘gelijke
behandeling’ de weg open liggen om de overheid te verzoeken de NAP opleiding
psychotherapie eveneens te erkennen.
De inspanningen van de NAP zijn er dus op gericht om deze gelijkwaardigheid
transparant aan te tonen. Ondersteunend daaraan is dat een speciale ‘EAP Working
Group’ bezig is om de competenties van ‘a European psychotherapist’ zichtbaar te
maken4. De voorbereiding van een toetsingsaanvraag is echter een weg die de nodige inzet en lange adem van alle NAP lid-organisaties vraagt.5
De rijkdom aan kennis en methodieken van de specifieke psychotherapie modaliteiten die in de NAP/EAP zijn vertegenwoordigd, en de goede resultaten die hiermee
door cliënten met 2e lijns problematiek behaald worden, inspireert veel professionals
in de GGZ om zich hierin te bekwamen. Ook een niet onbelangrijk deel van de BIG
geregistreerde Gz psychologen en Psychotherapeuten maken met succes gebruik
Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie B.V. Universiteit Leiden
Zie: www.psychotherapy-competency.eu
5 Zoals bekend is de opleiding tot ECP therapeut in 2009 door een onafhankelijk onderzoeksbureau
van de Universiteit Leiden als gelijkwaardig getoetst aan de overheid erkende opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog. Een vergelijking met de opleiding tot Psychotherapeut ligt voorlopig
nog in het verschiet
Zie: Lakerveld, Dr. Jaap van, en Drs. Frowine den Oudendammer (2009) ‘Boven of onder NAP’,
Analyse van de kwaliteit van door de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie erkende opleidingen in relatie met de geldende opleidingseisen voor gezondheidszorgpsychologen. Publicatie
NAP, Utrecht.
3
4
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van kennis en methodieken die in de diverse modaliteiten specifieke psychotherapie
is verzameld.
Dat professionals met een vooropleiding vanaf een HBO diploma de hier geschetste
opleidingsroute kunnen volgen en zich via beschreven intensieve en lange studieweg
kunnen bekwamen in een van deze unieke psychotherapie modaliteiten, vormt een
belangrijke inspiratie voor de NAP. Als koepelorganisatie van vele lid-organisaties op
het gebied van psychotherapie gaat zij daarom voort op de ingeslagen weg, met geloof, daadkracht en praktisch optimisme.
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8. Gebruikte afkortingen en begrippen
AGB-code
DBC

Algemeen Gegevens Beheer-code; code, afgegeven door Vektis ten behoeve van identificatie van zorgaanbieders door zorgverzekeraars
Een diagnose-behandeling combinatie, normaal aangeduid met DBC, is een
code in de gezondheidszorg die het geheel van een geleverd zorgproduct
omschrijft. De DBC-systematiek vervangt in Nederland sinds 1 januari 2008
de oude manier van ggz financiering.

EAPTI

European Accredited Psychotherapy Training Institute; opleidingsinstituut dat
door de EAP is geaccrediteerd als erkend voor opleiding tot het ECP

EAP

European Association for Psychotherapy

ECP

European Certificate for Psychotherapy,

ECP®

ECP is een officieel geregistreerd en beschermde titel/merk

EVC

Erkenning van Verworven Competenties

EWAO

European Wide Accrediting Organization

NAP

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

NAO

National Awarding Organization

NGO

Non-Governmental Organization; EAP is recognized by the European Union
as non-governmental organization.

NUO

National Umbrella Organization

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PLATO

Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Universiteit Leiden

therapeut i.o.

therapeut in opleiding

Therapeut NL

Therapeut met NAP registratie NL

Therapeut EWAO

Therapeut met NAP registratie EWAO

Therapeut ECP

Therapeut met EAP / NAP registratie ECP

Vecozo

Veilige Communicatie in de Zorg: schakelpunt tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars

Vektis

Vektis is het informatiecentrum voor de zorg en beheert o.a. de database met
zorgverleners. De AGB code is een unieke codering voor zorgverleners en
praktijken en wordt toegekend door Vektis
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