‘OP WEG NAAR HET ECP®’
OVERGANGSREGELING
BASISOPLEIDING NAP voor
THERAPEUT NL en -EWAO

NAP/EAP
DECEMBER 2010

© 2010

‘Op weg naar het ECP®’
Overgangsregeling Basisopleiding NAP voor
Therapeut NL en -EWAO
NAP/EAP december 2010
Nota van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.

Contactgegevens Nederlandse
Associatie voor Psychotherapie, NAP:
www.nap-psychotherapie.com
info@nap-psychotherapie.com

2

1. Inhoud
1. Inhoud .................................................................................................................... 3
2. Ten Geleide ........................................................................................................... 5
3. Inleiding.................................................................................................................. 7
4. Wat voorafging ....................................................................................................... 9
4.1. Introductie van registratie Therapeut NL en – EWAO .......................................................... 10
4.2. Fasering Algemene Psychotherapie Wetenschappen .......................................................... 11
4.3. Advies t.a.v. vervolgonderzoek t.b.v. erkenning opleiding ECP ........................................... 13
4.4 Samenvattend ....................................................................................................................... 14

5. Enkele overzichten betreffende NAP registratie ................................................... 15
5.1. Matrix 1. Overzicht NAP Registraties Therapeut NL/EWAO/ECP ........................................ 15
5.2. Matrix 2. Overzicht NAP registratie Therapeut NL/EWAO 2005-2010.................................. 16
5.3. Matrix 3. Overzicht Beroepsvereniging Therapeuten NL/EWAO .......................................... 17
5.4. Overzicht NAP Basisopleiding, fasering zoals verplicht per 1-1-2014 .................................. 17

6. Overgangsregeling voor Therapeut NL / Therapeut EWAO ................................. 19
6.1. Overgangsregeling Therapeut NL (registratie 2005 t/m 2013) ............................................. 19
6.2. Matrix 4. Overgangsregeling 2005 t/m 2013: Therapeut NL ................................................. 19
6.3. Overgangsregeling Therapeut EWAO (registratie 2005 t/m 2013) ....................................... 21
6.4. Matrix 5. Overgangsregeling 2005 t/m 2013 :Therapeut EWAO .......................................... 21
6.5. Overzicht NAP/EAP/EWAO Opleiding Psychotherapie (verplicht d.d.1-1-2014) .................. 23
Noot 1: ........................................................................................................................................ 24
Noot 2: ........................................................................................................................................ 24
Noot 3: ........................................................................................................................................ 25

7. Ten slotte ............................................................................................................. 27
7.1. Driejarenbeleid ‘Overgang NAP Registratie Criteria’ ............................................................ 27

8. Eindnoten Matrix 4 en 5 ....................................................................................... 29

3

4

2. Ten Geleide
Voor u ligt de nota ‘Op weg naar het ECP®’, Overgangsregeling Basisopleiding voor
Therapeut NL en -EWAO van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. Deze
nota vormt een geheel met de brochure ‘Het ABC van het ECP’. Zij die belangstelling
hebben voor de opleiding tot Therapeut ECP vinden in de brochure een helder overzicht van eisen, fasering en toetsing van de vier opleidingscomponenten die leiden
tot het Europees Certificaat voor Psychotherapie van de European Association for
Psychotherapy EAP, te weten:
1)

Initiële vooropleiding;

2)

Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen;

3)

Modaliteit opleiding Specifieke Psychotherapie;

4)

Werkervaring.

In 2005 zijn naast de EAP/NAP opleiding en registratie tot Therapeut ECP, ook de
NAP registratie als Therapeut NL en Therapeut EWAO geïntroduceerd. Sindsdien is
er in de NAP veel gesproken over inhoud en status van deze registraties. In 2008 is,
als samenvatting van de discussie, de inhoud van de NL- en EWAO registratie geformaliseerd in een synopsis.
De overgangsregeling NAP Basisopleiding voor NL- en EWAO therapeuten, zoals
opgenomen in deze nota, vormt de neerslag en het sluitstuk van de synopsis. Ze
biedt de huidige NL- en EWAO therapeut een eenduidig overzicht van de manier
waarop de overgang t.a.v. fasering NAP Basisopleiding Algemene Psychotherapie
Wetenschappen, dient plaats te vinden.
De overgangsregeling zal drie jaar beslaan (2011-2013). Op verzoek en advies van
de daartoe aangestelde werkgroep zal – in afwijking van de synopsis - het overgangsproces niet afgerond worden op 1 januari 2013, maar is als einddatum

5

31 december 2013 gekozen. De werkgroep heeft aangeboden om het overgangsproces te bewaken en van het verloop jaarlijks verslag uit te zullen brengen aan het
bestuur. Deze heeft dit voorstel in dank aanvaard.
Het ontwerpen van een vloeiende en transparante overgangsregeling, die zoveel
mogelijk recht doet aan de inspanningen van al die therapeuten die zich aan de langjarige psychotherapie opleiding tot Therapeut ECP wijden, was slechts mogelijk door
intensieve samenwerking en gebundelde expertise van lid-organisaties, zoals vertegenwoordigd in de diverse NAP Commissies. Het bestuur dankt de vertegenwoordigers van de diverse commissies, met name Renée Oudijk, Tineke de Groot, Peter
Griens, Marlot Rappard, Theo Gielis en Trees van Rijn, voor hun inzet bij de totstandkoming van deze nota.
Ze dankt tevens de NAP lid-organisaties - beroepsverenigingen, EWAO vertegenwoordigers en opleidingsinstituten - voor hun aanhoudend onderzoek en attentie gedurende de afgelopen jaren.
Kennis en vasthoudendheid bieden ook voor de toekomst de beste garantie op professionele structurering en kwaliteitsborging van het ECP. Belangrijker nog, het borgt
de bestendiging van de unieke bijdrage van de NAP, de bij haar aangesloten lidorganisaties en geregistreerde therapeuten, t.b.v. cliënten binnen het brede terrein
van de geestelijke gezondheidszorg.
Namens het Bestuur,

Drs. Jaap Peters
Utrecht, 31 december 2010
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‘Op weg naar het ECP®’
Overgangsregeling Basisvorming NAP voor
Therapeut NL en - EWAO
3. Inleiding
De bij de NAP als Therapeut NL of Therapeut EWAO geregistreerden hebben allen
getekend om het ECP binnen 6 jaar te behalen. Daarom zult u geen therapeuten in
deze registraties aantreffen van voor 2005. Velen hebben in de loop der jaren het
volgende registratieniveau bereikt of zijn afgestudeerd en opgenomen in het register
Therapeut ECP.
De hierbij geformuleerde overgangsregeling geldt voor allen die sinds 2005 geregistreerd zijn als Therapeut NL- of Therapeut EWAO en die in die tijd het ECP-niveau
nog niet hebben bereikt. In matrix 1 kunt u zien dat dit per 31/12/2010 een aantal van
in totaal 86 therapeuten betreft.
In afwijking van het in betreffende synopsis1 gestelde, zal de overgangsperiode vanaf
31 december 2010 drie volle jaren beslaan en dus niet afgerond worden op 1 januari
2013 maar op 31 december 2013. In matrix 4 (NL) en matrix 5 (EWAO) kunt u per
jaar van inschrijving lezen hoe uw studie tot het ECP betreffende de afronding van
de twaalf modules van de basisopleiding, dient te verlopen.
Om therapeuten in een aanloopfase naar een van deze registraties niet onnodig in
hun studieplanning te hinderen, kunnen deze gedurende die periode eveneens gebruik maken van de overgangsregeling. Zij kunnen in een van genoemde matrices
zien welke eis voor hun jaar van inschrijving van toepassing is.

1

Zie: Synopsis Brede Registratie d.d. 16/3/ 2008; Synopsis Brede registratie Nieuwe Stijl 3/11/2009.
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4. Wat voorafging
De eisen voor het behalen van het European Certificate for Psychotherapy en de
NAP registratie tot Therapeut ECP zijn vanaf de oprichting van de NAP in ontwikkeling, mede als gevolg van wijzigingen in de EAP/ECP tekst.
Sinds de heroprichting van de Commissie Opleidingen is intensief overlegd met aangesloten opleidingen, EWAO-vertegenwoordigers en de registrar. Gedurende een
drietal platformbijeenkomsten en een twaalftal commissiebijeenkomsten zijn in de
periode 2008-2010 de registratie eisen zoals sinds 2006 werden geïntroduceerd2,
aangescherpt en nader uitgewerkt, o.a. met betrekking tot de ECP tekst 2009. De
oogst van dit overleg is verzameld in de brochure ‘Het ABC van het ECP’ en de nota
‘Op Weg naar het ECP’.
In deze nota is een daartoe benoemde werkgroep gevraagd om overgangseisen te
formuleren, zoals deze vanaf 2011 zullen gelden voor alle huidige NL- en EWAO
geregistreerden en voor die therapeuten i.o.3 die in de periode 2011 t/m 2013 gebruik
willen maken van deze regeling4.
Voor goed begrip van het kader waarbinnen bovengenoemde regeling tot stand
kwam, wordt hierna geschetst wat aan de totstandkoming voorafging. Daarbij springen er drie zaken uit: 1. de introductie van de registratie NL- en EWAO; 2. de fasering van de basisopleiding algemene psychotherapie wetenschappen; 3. het onderzoek van PLATO en het advies dat werd gegeven t.b.v. eventueel vervolgonderzoek.
Op deze drie wordt hierna nader ingegaan.

2Zie:

Aanvraag ECP niet BIG geregistreerd. NAP / Synopsis besluiten en reglementering inzake basistraject
in de opleiding psychotherapie ECP van de NAP, 2006
3 Therapeuten i.o. (in opleiding). Zie brochure NAP Commissie Opleidingen ‘Het ABC van het ECP’ (2-122010).
4 Zie Matrix 4 op p.5-6 van deze nota.
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4.1. Introductie van registratie Therapeut NL en – EWAO
Na de oprichting van de NAP, in mei 1997, behaalden in de jaren 1998-2003 de eerste golf van EAP/NAP geïnteresseerden het ECP. In 2004 bleek een impasse ontstaan in de aanwas van nieuwe ECP registraties. De NAP lid-organisaties - beroepsverenigingen en opleidingsinstituten - kregen weliswaar nieuwe aanwas, maar de
lange studieduur tot het ECP (gemiddeld 7 jaar) en het uitblijven van maatschappelijke erkenning van het ECP bleek nieuwe kandidaten te ontmoedigen om zich te verbinden tot een dergelijke lange leerroute.
In 2005 werd als mogelijke oplossing voor het zeer geringe aantal van één nieuwe
ECP geregistreerde (zie matrix 1; 2004) het plan geïntroduceerd om binnen de lange
weg tot registratie als Therapeut ECP, een tweetal faseringen aan te brengen. Het
voorstel behelsde dat:
1. Registratie als Therapeut NL kon verworven worden na minimaal drie studiejaren en de daarbij aangegeven uren studie en praktijkervaring in een van de
EAP erkende richtingen specifieke psychotherapie;
2. Registratie als Therapeut EWAO kon worden verkregen na minimaal vier studiejaren en voldoen aan de aangegeven uren studie- en praktijkervaring;
3. Registratie als Therapeut ECP kon behaald worden nadat aan alle bovenstaande vereisten was voldaan en daarbij aan de vereisten van de NAP basisopleiding algemene psychotherapie wetenschappen.
Dit plan vond brede instemming, immers veel leden van aangesloten beroepsverenigingen en veel studenten van aangesloten opleidingsinstituten voldeden wel aan de
startkwalificatie voor een van deze registraties, of kregen de kans om hieraan binnen
een overzichtelijke studietijd te voldoen.
Voor de NAP werd het daarmee mogelijk om diegenen die, praktisch gezien al belangrijke stappen op de leerweg naar het ECP hadden gezet, te kunnen registreren
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en hen op te nemen in de jaarlijkse kwaliteitscontrole die met de inmiddels bij de
NAP gestarte jaarlijkse verplichting CPD5, kon samenvallen.
De geregistreerden hadden er daarnaast profijt van dat zij al vanaf NAP registratie
als Therapeut NL - dus nog tijdens hun verdere vervolgstudie - onder het tuchtrecht
en de beroepsaansprakelijkheid van de NAP vielen. Daarmee konden ze na hun initiële HBO/ WO opleiding in de Mens- of Sociale wetenschappen en de drie verplichte
jaren post HBO/WO opleiding, starten met praktijkvoering 6

4.2. Fasering Algemene Psychotherapie Wetenschappen
Vanaf de oprichting van de NAP en de introductie van het ECP in Nederland, en in
feite tot op heden, stond/staat het een opleiding en/of kandidaat ECP nagenoeg vrij
om zelf het tijdstip te kiezen waarop de modules van de Basisopleiding Algemene
Psychotherapie Wetenschappen behaald worden7. Dat was zeker in de begintijd wel
logisch, want veel therapeuten van het eerste uur voldeden al in ruime mate aan de
eisen van de modaliteitsopleiding en voerden al jarenlang praktijk als, bijvoorbeeld,
Gestalt therapeut of hypnotherapeut.
Na de invoering van de registraties Therapeut NL en Therapeut EWAO rees de
vraag of de EWAO geregistreerden voor plaatsing op de in 2007 met Vektis overeengekomen NAP/NIP lijst code 9416 in aanmerking kwamen. November 2008 werd
in de ALV besloten dat alleen zij, die een bepaald aantal modules van de Basisvorming Algemene Psychotherapie Wetenschappen hadden afgesloten, op de lijst ge-

Continuous Professional Development, een vereiste van EAP t.b.v. de 5-jaarlijkse heraccreditatie van de
ECP-registratie; bij de NAP sinds 2005 is georganiseerd via een jaarlijks te overleggen ‘Logbook CPD’.
6 De eisen van de NAP registratie NL vielen samen met de in 2005 bestaande controle van de Consumentenbond, die met overheidssubsidie therapeuten in diverse richtingen Alternatieve therapie, visiteerden,
waardoor deze de mogelijkheid kregen in aanmerking te komen voor Vektis code 90 en vergoeding uit de
aanvullende verzekering betreffende Alternatieve therapie
7 Sommige opleidingsinstituten hadden in hun opleidingsfasering reeds modules Basisvorming opgenomen.
Anderen stelden voorafgaand aan hun modaliteitsopleiding enkele modules verplicht.
11
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plaatst mochten worden8. Hiermee ontstond een, in de ogen van velen, onwenselijke
tweedeling binnen de EWAO geregistreerde therapeuten.
Zomer 2008 werd tijdens een bijeenkomst met aangesloten en geïnteresseerde opleidingsinstituten, EWAO-vertegenwoordigers, beroepsverenigingen en de Registrar
besloten tot heroprichting van de ‘Commissie Opleidingen’. Dit naar aanleiding van
een verzoek van de ALV èn de wens tot gecoördineerd implementeren van de in de
EAP/ECP-tekst voorgestelde wijzigingen. In de periode 2008 - 2010 kwam de commissie tweemaandelijks bijeen en werden een aantal platformbijeenkomsten georganiseerd.
Overeengekomen werd om het format van de opleiding tot het ECP zo te structureren dat zowel de eigenheid als de gelijkwaardigheid van de opleidingsroute ECP in
vergelijk met andere opleidingen, transparant zou kunnen worden aangetoond. In het
belang van heldere en voor ieder aangesloten opleidingsinstituut te hanteren structurering, werd besloten per registratie (NL, EWAO en ECP) steeds vier van de bij de
betreffende studiefase logisch passende modules van de NAP basisvorming algemene psychotherapie wetenschappen in het curriculum en de registratie-eis op te
nemen.
De gedachtengang die daaraan ten grondslag lag, was mede ingegeven door een
advies van onafhankelijk universitair onderzoeksbureau PLATO, dat in 2009 de gelijkwaardigheid van de opleiding ECP met de overheid erkende opleiding tot BIGgeregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog9 vaststelde.

Naast Medische Basiskennis en Wet & Ethiek moesten zij ook de modules Psychopathologie en Psychodiagnostiek w.o. DSM 4 en vier modules Interventie repertoire hebben behaald.
9 Zie notulen ALV januari en maart 2009.
12
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4.3. Advies t.a.v. vervolgonderzoek t.b.v. erkenning opleiding ECP
Aangezien de registratie Gezondheidszorgpsycholoog BIG vooral gezien wordt als
een beroep voor de 1e lijns GGZ, en ECP-geregistreerden opgeleid zijn om in zowel
de 1e als 2e lijn te werken, werd advies gevraagd over hoe een eventuele verdere
toetsing naar gelijkwaardigheid met de overheid erkende opleiding tot BIGgeregistreerd Psychotherapeut voorbereid kon worden.
Samengevat luidde het advies van onderzoeksbureau PLATO10 als volgt:
1. Als de NAP-wil aantonen dat een Therapeut ECP gelijkwaardig is aan de
(overheids erkende) Psychotherapeut zal zij zichtbaar moeten maken dat de
opleiding tot het ECP gelijkwaardig is aan de door de overheid erkende opleiding tot Psychotherapeut BIG.
2. De gelijkwaardigheid zal zichtbaar zijn bij alle aangesloten opleidingen:
a. via heldere formats en regelgeving;
b. via een transparante ingerichte opleidingspraktijk, inclusief heldere curricula per opleidingsonderdeel/fase;
c. via helder geformaliseerde en per student geadministreerde toelatingsovergangs- en examenregelingen;
d. via zichtbare, toetsbare kwaliteit van de opleidingsstaf;
3. Zowel aangesloten opleidingsinstituten als aangesloten beroepsverenigingen
zullen intern de fasen, niveaus en registraties m.b.t. ECP opgeleiden helder
en eenduidig verwoorden en toepassen. Dit blijkt uit aannamebeleid, curricula, opleidingsreglement, brochures, website, en wat dies meer zij.

PLATO staat voor Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. van de Universiteit Leiden. Dit onafhankelijk onderzoeksbureau maakte een analyse van de kwaliteit van door de Nederlandse Associatie voor
Psychotherapie erkende opleidingen in relatie met de geldende opleidingseisen voor gezondheidszorgpsychologen, getiteld ‘Boven of onder NAP’, (2009) Drs. Frowine den Oudendammer & Dr. Jaap van Lakerveld.
Zie website: www.plato.leidenuniv.nl → publicaties → publicaties over evaluatie.
13
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4. Als opleidingsinstituten en beroepsverenigingen naast belangenbehartiging
t.b.v. van EAP/NAP, andere werkzaamheden doen/belangen behartigen, c.q.
andere opleidingen geven of andere leden hebben, dan zullen zij die belangen en werkzaamheden zichtbaar en consequent dienen te onderscheiden
van hun taken, rol en functie t.b.v. EAP/NAP. Het is van groot belang dat
daarover naar binnen en naar buiten, in reglementen, op website, publicaties
en overige informatieverspreiding helderheid wordt betracht.
5. Het is de verantwoordelijkheid van de NAP om de bij haar aangesloten lidorganisaties - volgens voorschrift - regelmatig te (her-)accrediteren.

4.4 Samenvattend
Sinds het uitgebrachte PLATO rapport ‘Boven of onder NAP’ is bovenstaand advies
leidend geweest voor het werk van het Bestuur en de diverse commissies, zoals de
Commissie Opleidingen.
De werkgroep, aangesteld om de overgangsregeling NAP Basisvorming Algemene
Psychotherapie te formuleren, heeft - rekening houdend met bovenstaande - de
overgangsregeling strikt conform eerdere ALV- en bestuursbesluiten geformuleerd.
Doel is, dat deze op concrete uitvoering gerichte nota eenduidig voorziet in een regeling die transparant is toe te passen. Hiermee sluit de nota aan bij vaker uitgesproken behoeften van NAP lid-organisaties, Nap office en NAP geregistreerde en te registreren therapeuten.
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5. Enkele overzichten betreffende NAP registratie
Met de volgende drie matrices wordt een overzicht geboden van tien jaar NAP registratie en van het aantal en de beroepsorganisatie van de huidige NL- en EWAO
therapeuten, zoals per 31-12-2010 staan ingeschreven.
In matrix 1 wordt het totaal aantal NAP geregistreerde therapeuten, o.v.v. het jaar
van hun inschrijving weergegeven. Aangezien NL en EWAO therapeuten maximaal
zes jaar als zodanig geregistreerd mogen staan, ondergaat hun aantal jaarlijks wijziging. NL therapeuten schuiven op naar de volgende registratie, EWAO therapeuten
sluiten hun studie af met het ECP.
5.1. Matrix 1. Overzicht NAP Registraties Therapeut NL/EWAO/ECP
Jaar van Regi-

Therapeut

Therapeut

Therapeut

Uitschrijvingen

stratie

NL

EWAO

ECP

NL/EWAO/ECP

t/m 2000

14

2001

27

2002

54

2003

61

2004

1

2005

-

1

0

2006

-

0

3

2007

-

2

12

2008

1

7

85

2009

7

3

25

1 NL; 2 EWAO; 33 ECP

2010

6

59

30

1 NL; 5 EWAO; 33 ECP

onbekend
Subtot. 31-12-10
Totaal

3
14

72

315

2 NL; 7 EWAO; 66 ECP

401

75

geregistreerden dd. 31-12-2010

uitgeschreven 2009 / 2010
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In vorenstaande matrix wordt zichtbaar dat sinds de invoering van de registratiemogelijkheid Therapeut NL en - EWAO het aantal geregistreerden weer gestaag groeit.
Er is echter ook een aantal geregistreerden die de jaarlijks te vernieuwen registratie
niet verlengt. Redenen die gegeven worden, betreffen bijvoorbeeld het bereiken van
de pensioneringsleeftijd, het opgeven van de eigen praktijk of het verhuizen naar het
buitenland. Ter illustratie wordt het aantal uitschrijvingen in 2009 en 2010 vermeld.
N.B.: De 39 in de loop van 2010 uitgeschreven therapeuten, zijn niet meegeteld in
het totaal van 401 NAP geregistreerde therapeuten per 31-12-2010 11

5.2. Matrix 2. Overzicht NAP registratie Therapeut NL/EWAO 2005-2010
In matrix 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige NL en EWAO geregistreerde therapeuten. De overgangsmaatregel zoals beschreven in matrix 4 en 5 heeft
betrekking op deze groep.

Subtotaal

Ingeschreven

Therapeut NL

Therapeut EWAO

1

2005

-

1

0

2006

-

0

2

2007

-

2

8

2008

1

7

10

2009

7

3

65

2010

6

59

86

Totaal

14

72

Het verdient aanbeveling om het aantal uitschrijvingen in voorafgaande jaren en de reden van uitschrijvingen in nader te analyseren en inzichtelijk te maken.
16
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5.3. Matrix 3. Overzicht Beroepsvereniging Therapeuten NL/EWAO
In matrix 3 wordt de beroepsvereniging van de groep therapeuten zoals in matrix 2
vermeld, weergegeven. Hieruit mag blijken dat verreweg de meeste beroepsvereniging de registratie mogelijkheid tot Therapeut NL en Therapeut EWAO voor hun leden / therapeuten i.o. hebben geadopteerd.

Aantal therapeuten

Beroepsvereniging

Therapeut NL

1

NBVvP

29

NGVH

6

23

4

NIBA

0

4

28

NVAGT

0

28

6

NVPA

2

4

2

NVPIT

4

VCW

4

10

VIT

2

1

2

onbekend (31-12’10)
86

Therapeut EWAO

8
2

Totaal

14

72

5.4. Overzicht NAP Basisopleiding, fasering zoals verplicht per 1-1-2014
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de NAP basisopleiding algemene
psychotherapie wetenschappen. Deze opleiding is bedoeld als een verbreding en
verdieping van de initiële opleiding in de Mens- of Sociale Wetenschappen
(HBO/WO). De basisopleiding bevat twaalf modules, die voorafgaand, of parallel aan
de modaliteitsopleiding specifieke psychotherapie gevolgd moet worden.
Het blijft mogelijk om de twaalf modules van de basisopleiding voorafgaand aan de
modaliteitsopleiding te volgen. Als de therapeut i.o. hier niet voor kiest, dient deze
vanaf 1-1-2014 de modules te volgen in de fasering zoals hieronder aangegeven.
17

NAP Basisopleiding Algemene
Psychotherapie Wetenschappen

Therapeut
NL

Therapeut
EWAO

Therapeut
ECP

Totaal

1.Medische basiskennis

x

18 cu

2.Wet en Ethiek i.r.t. psychotherapie

x

18 cu

3.Ontwikkelingspsychologie

x

18 cu

4.Psychopathologie / psychodiagnostiek

x

54 cu

5.Interventie repertoire 1

x

18 cu

6.Interventie repertoire 2

x

18 cu

7.Interventie repertoire 3

x

18 cu

8.Interventie repertoire 4

x

18 cu

9.Pedagogiek incl. seksuele ontwikkeling

x

18 cu

10.Sociale problematiek i.r.t. psy.th.

x

18 cu

11.Wijsgerige vraagstukken i.r.t. psy.th.

x

18 cu

12.Onderzoeksmethoden

x

24 cu

78 cu

258 cu

Totaal cu.(contacturen

108 cu

Totaal sbu. (studiebelastingsuren)

72 cu

1800 sbu

Voor de groep therapeuten die NL- of EWAO zijn geregistreerd maar nog niet voldoen aan de fasering als hierbij gegeven, staan in het hoofdstuk 6, matrix 4 en 5,
voor ieder registratie-ingangsjaar uitgewerkt per welke datum de diverse vakken behaald moeten zijn. Voor NL geregistreerden zie matrix 4, voor EWAO geregistreerden zie matrix 5
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6. Overgangsregeling voor Therapeut NL / Therapeut EWAO
6.1. Overgangsregeling Therapeut NL (registratie 2005 t/m 2013)
Voor zover NL therapeuten in hun opleidingsfasering nog niet hebben voldaan aan
de eisen Synopsis Brede Registratie 12, en met name de eerste vier van de twaalf
modules van de basisopleiding13 niet conform hebben behaald - wellicht omdat een
passende overgangsregeling op zich liet wachten – wordt hierbij in deze omissie
voorzien. Omdat deze NL therapeuten hebben getekend om binnen 6 jaar hun ECP
te behalen, worden zij nu via deze overgangsregeling uitgenodigd dit volgens schema te realiseren. Onderstaand wordt per jaar aangegeven welke inspanning verwacht wordt van zowel de huidige NL geregistreerden als van hen die dit gepland
hebben in de periode 2011 t/m 20013.
6.2. Matrix 4. Overgangsregeling 2005 t/m 2013: Therapeut NL
Jaar van Registratie 14
2005 iv

Basismodules NL
1 t/m 4 i

Basismodules
EWAO 5 t/m 8 ii

Basismodules ECP 9 t/m 12 iii
uiterlijk afstudeerdatum

Afronding alle Modules 1 t/m 12 vóór 31/12/2011

2006

Prioriteit Mod.1+2
vóór 31/12/2011

Afronding Modules 3/m 12 vóór 31/12/2012

2007

Mod.1 vóór 31/12/11
Mod.2+3 vóór 31/12/
2012

Afronding Modules 4 t/m 12 vóór 31/12/2013

2008

Mod.1+2 vóór 31/12/
2011, Mod.3+4 vóór
31/12/2012

Mod.5 t/m 8 behaald vóór
31/12/2013

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12/2014

Synopsis Brede Registratie d.d. 16/3/ 2008; Synopsis Brede registratie Nieuwe Stijl 3/11/2009.
Basis Modules Algemene Psychotherapie Wetenschappen zijn twaalf door de NAP geaccrediteerde modules, ontwikkeld i.s.m. Hogeschool Haarlem. Tot op heden kunnen deze modules gevolgd worden bij Academie v. Psychotherapie en STIPO terwijl MultidiMens is geaccrediteerd voor de lopende module Medische
Basis Kennis. Voor alle modules is heraccreditatie voorzien.
14 De eindnoten i t/m iv, zoals vermeld in Matrix 4, zijn op de laatste pagina’s beschreven. Zij bevatten belangrijke informatie en toelichting voor de diverse jaargangen, die niet in de matrix kon worden geplaatst.
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Jaar van Registratie 15

Basismodules
EWAO 5 t/m 8 vi

Basismodules ECP 9 t/m 12 vii
uiterlijk afstudeerdatum

Mod.1 vóór 31/12/11
Mod.2+3 vóór 31/12/
2012, Mod.4 vóór
31/12/13

Mod.5 t/m 8 behaald vóór
31/12/2014

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12/2015

2010

Mod.1 vóór31/12/11,
Mod.2+3 vóór31/12/
12, Mod.4 vóór 2013

Mod.5 t/m 8 behaald vóór
31/12/2014

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12/2016

2011 ix Tijdelijke
Reg. NL wordt verleend zolang wordt
voldaan aan de
volgende voorwaarden

Mod.1 vóór31/12/11,
Mod.2 vóór31/12/12,
Mod.3 vóór31/12/13,
Mod.4 vóór 31/12/14

Registratie EWAO
wordt verleend na
behalen Mod.5
t/m8. Vóór
31/12/2015

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12/2016

2012 x Tijdelijke
Registratie NL
wordt verleend na
behalen Mod.1+2

Mod.3 behaald vóór
31/12/13,
Mod.4 behaald vóór
31/12/14

Registratie EWAO
wordt verleend na
behalen van
Mod.5 t/m 8

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12 2017

2013 Tijdelijke
Registratie NL
wordt verleend na
behalen van Mod.1
t/m 3

Mod.4 behaald vóór
31/12/14

Registratie EWAO
wordt verleend na
behalen van
Mod.5 t/m 8

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12/2018

2014xi

Mod.1 t/m 4 zijn behaald voorafgaand
aan Registratie
Th.NL

Mod.5 t/m 8 zijn
behaald voorafgaand aan Registr.Th.EWAO

Afronding Modules 9 t/m 12 vóór
31/12/2019

2009

viii

Basismodules NL
1 t/m 4 v

De eindnoten v t/m xi, zoals vermeld in Matrix 4, zijn op de laatste pagina’s beschreven. Zij bevatten
belangrijke informatie en toelichting voor de diverse jaargangen, die niet in de matrix kon worden geplaatst.
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6.3. Overgangsregeling Therapeut EWAO (registratie 2005 t/m 2013)
Vele van deze EWAO-therapeuten hebben eveneens niet volgens de vereisten van
opleidingsfasering Synopsis Brede Registratie16 de eerste acht modules van de basisopleiding behaald. Aangezien ze getekend hebben om binnen 6 jaar het ECP te
halen, zullen ze deze modules + de aanvullende modules 9 t/m 12 voor de genoemde datum moeten behalen.
Voor een overzicht van waaraan deze therapeuten verder dienen te voldoen alvorens het ECP kan worden behaald, wordt verwezen naar de Synopsis Registratie
Nieuwe Stijl, naar ‘Het ABC van het ECP’, of naar het beknopte overzicht onder 6.5.
6.4. Matrix 5. Overgangsregeling 2005 t/m 2013 :Therapeut EWAO
Jaar van Registratie 17
2005 xv

Basismodules NL
1 t/m 4 xii

Basismodules
EWAO 5 t/m 8 xiii

Basismodules ECP 9 t/m 12 xiv
uiterlijk afstudeerdatum

Afronding alle Modules 1 t/m 12 vóór 31/12/2011

2006

Prioriteit Mod.1+2
vóór 31/12/2011

Afronding Modules 3 /m 12 vóór 31/12/2012

2007 xvi

Mod.1 behaalt vóór
31/12/11, Mod.2+3
vóór 31/12/20012

Afronding Modules 4 t/m 12 vóór 31/12/2013

2008

Mod.1+2 behaalt vóór Mod.5 t/m 8 behaald
31/12/2011, Mod.3+4 vóór 31/12/2013
behaald vóór
31/12/20012

Afronding Modules 9 t/m 12
vóór 31/12/2014

Zie: Synopsis Brede Registratie d.d. 16/3/ 2008; Synopsis Brede registratie Nieuwe Stijl 3/11/2009.
De eindnoten xii t/m xv, vermeld in Matrix 5, zijn op de laatste pagina’s beschreven. Zij bevatten informatie/toelichting voor de diverse jaargangen, die niet in de matrix kon worden geplaatst.
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Jaar van Registra-

Basismodules NL

Basismodules EWAO 5

Basismodules ECP 9t/m12

tie 18

1 t/m 4

t/m 8

uiterlijk afstudeerdatum xix

2009xx

Mod.1 vóór31/12/11,
Mod.2+3 vóór
31/12/2012, Mod.4
vóór 31/12/2013

Mod.5 t/m 8 behaald
vóór 31/12/2014

Afronding Modules 9 t/m 12
vóór 31/12/2015

Mod.1 vóór 31/12/11
Mod.2+3 vóór 31/12/
2012, Mod.4 vóór
31/12/2013

Mod.5 t/m 8 behaald
vóór 31/12/2014

Afronding Modules 9 t/m 12
vóór 31/12/2016

2011 xxi

Mod.1 vóór 31/12/11
Mod.2+3 vóór 31/12/
2012, Mod.4 vóór
31/12/2013

Mod.5 t/m 8 behaald
vóór 31/12/2014

Afronding Modules 9 t/m 12
vóór 31/12/2016

2012 · Tijdelijke
Registratie NL
wordt verleend na
behalen Mod.1+2

Mod.3 vóór 31/12/
2013, Mod.4 vóór
31/12/2014

Mod.5 t/m 8 worden
behaald voorafgaand
aan Registratie tot Therapeut EWAO

Afronding 9 t/m 12 Modules
vóór 31/12 2017

2013 Tijdelijke
Registratie NL
wordt verleend na
behalen Mod.1 t/m
3

Mod.1 t/m 3 zijn behaald voorafgaand
aan Registratie NL,
module 4 in 2014

Mod.5 t/m 8 worden
behaald voorafgaand
aan Registratie tot Therapeut EWAO

Afronding 9 t/m 12 Modules
vóór 31/12/2018

2014xxii

Mod.1 t/m 4 zijn behaald voorafgaand
aan Registratie Therapeut. NL

Mod.5 t/m 8 zijn behaald
voorafgaand aan Registratie Therapeut EWAO

Afronding Modules 9 t/m 12
vóór 31/12/2019

2010

xvii

xviii

De eindnoten xvi t/m xxii, zoals vermeld in Matrix 5, zijn op de laatste pagina’s beschreven. Zij bevatten
belangrijke informatie en toelichting voor de diverse jaargangen, die niet in de matrix kon worden geplaatst.
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6.5. Overzicht NAP/EAP/EWAO Opleiding Psychotherapie (verplicht d.d.1-1-2014)
In onderstaande matrix wordt de NAP/EAP/EWAO opleiding psychotherapie beknopt
samengevat. In de eerste drie regels zijn per registratie de criteria van de NAP basisopleiding vermeld, in de daaropvolgende regels wordt een overzicht van de
EAP/EWAO modaliteitopleiding geboden. Aan de hand van de diverse opleidings- en
registratiefasen wordt weergegeven hoe met ingang van 1-1-2014 de fasering van de
opleiding psychotherapie t/m het ECP is gestructureerd.

NAP/EAP/EWAO Opleiding in Therapeut Therapeut Therapeut
Aantal
Algemene & Specifieke
NL
EWAO
ECP
studieuren
Psychotherapie
(cu./sbu.)
NAP Basisopleiding Algemene

Module

Module

Module

Psychotherapie Wetenschappen.

1 t/m 4

5 r/m 8

9 t/m12

Aantal cu.(contacturen)

108 cu

72 cu

78 cu

Aantal sbu (studiebelastingsuren)

Zie pag.18

258 cu
1800 sbu

EAP/EWAO Modaliteitopleiding Specifieke Psychotherapie
Zelfervaring / leertherapie

125 cu

125 cu

250 cu

Theorie en training

300 cu

200 cu

500 cu

Cliënturen onder supervisie

250 cu

250cu

500 cu

Supervisie

75 cu

75 cu

150 cu

Praktijkervaring

500 u

500 u

500 u

1.500 u

Aantal cu (contacturen)

1250 cu

1150 cu

500 u

2.900 cu

Aantal sbu. (studiebelastingsuren)

1725 sbu

1625 sbu.

550 sbu

3900 sbu

.
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Noot 1:
De basisopleiding algemene psychotherapie wetenschappen is een verbreding en
verdieping van de initiële HBO/WO opleiding. Enkele aangesloten opleidingsinstituten zijn door de NAP geaccrediteerd voor het geven van genoemde modules.
In sommige gevallen - als aangetoond kan worden dat binnen de initiële opleiding of
elders deze vakken op het juiste niveau zijn afgesloten en getoetst, kan vrijstelling
verleend worden. Zo is een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog vrijgesteld van alle
modules van de NAP basisopleiding. Zie aanvraag registratie voor BIG geregistreerden www.nap-psychotherapie.com.
Als men meent voor vrijstelling in aanmerking te komen, kan dit aangevraagd worden
via bovengenoemde website. De Commissie Vrijstellingen komt enige malen per jaar
bijeen om de aanvragen tot vrijstelling te toetsen.

Noot 2:
Door inwerkingtreden van de nieuwe ECP-tekst19 zullen therapeuten in opleiding die
aan een opleidingsinstituut zonder EAPTI accreditatie studeren, het ECP-certificaat
en de ECP registratie pas kunnen verkrijgen, als zij na afronding van het gehele ECP
traject, drie jaar (1500 u) werkzaam zijn geweest als therapeut.20
Volgens de normen van de EAP/ECP-tekst 2009 zijn therapeuten i.o. die aan een
EAPTI geaccrediteerd instituut studeren, van deze eis vrijgesteld.21

19
20

Zie ECP document, Vienna, February 2009
Zie ECP document, Vienna, February 2009

Zodra opleidingen NAP ge(her)accrediteerd zijn, zal NAP in overleg met EAP treden met verzoek om opgeleiden aan
NAP geaccrediteerde opleidingen voor dezelfde vrijstelling in aanmerking te laten komen.
21
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Noot 3:
Voor registratie als NAP Therapeut in een van de registraties NL, EWAO en ECP is
naast het voldoen aan het gehele opleidingspakket, zoals o.a. aangegeven in ‘Het
ABC van het ECP’, een aantal aanvullende vereisten noodzakelijk, waar onder:
-

overleggen van een bewijs betreffende het gedrag;

-

in bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

-

aangesloten zijn bij een NAP- aangesloten beroepsvereniging;

-

ondertekenen van verklaring betreffende zorgvuldige praktijkuitoefening;

-

onderteken jaarlijks te voldoen aan de vereisten betreffende CPD;

-

onderschrijven van de NAP Ethische Code;

-

onderschrijven van een verklaring zich te voegen onder het NAP conform
klachtrecht en het NAP gehanteerde tuchtrecht;

-

sluiten van een bruikleenovereenkomst t.a.v. NAP/EAP muurschild.

Een formulier voor aanvraag van registratie kan gedownload worden via
www.nap-psychotherapie.com.
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7. Ten slotte
7.1. Driejarenbeleid ‘Overgang NAP Registratie Criteria’
De overgangsregeling is van kracht voor geregistreerde en te registreren NAP Therapeuten NL en Therapeuten EWAO, met jaar van inschrijving de periode 20052013. De overgangsperiode zal de periode 2011 t/m 2013 beslaan.
De voortgang van de regeling zal gemonitord worden door een werkgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van de Commissies Opleidingen, Registratie, Herregistratie
en Lidmaatschap, in samenwerking met NAP Office. De regeling eindigt op 31 december 2013.
De werkgroep zal ieder jaar, na inzage en controle van de vorderingen van het afgelopen jaar, schriftelijk verslag doen aan het bestuur. Een eindverslag zal worden uitgebracht in de eerste helft van 2014. Consequenties die gaandeweg blijken uit o.a.
vragen die zullen rijzen, kunnen op die manier vroegtijdig door het bestuur beoordeeld worden en waar nodig tot bijstelling aanleiding geven.
De keuze om de monitoring te laten plaats vinden door een werkgroep met duidelijke
procesinstructies en via driejarenbeleid, is gemaakt omdat dit zowel bestuurlijk, administratief als financieel rust en duidelijkheid biedt. Deze is zeer welkom aan het
eind van de periode 2008-2010, waarin er zowel door het Bestuur als binnen de ALV
van de NAP noodzakelijkerwijs veel ad hoc beslissingen zijn genomen.
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8. Eindnoten Matrix 4 en 5

iMatrix

4 (pag. 19)

De eerste vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria Therapeut NL, zijn in volgorde: module 1. Medische Basiskennis; 2. Wet en Ethiek; 3.
Ontwikkelingspsychologie; 4. Psychopathologie en Psychodiagnostiek.
ii

De tweede vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria

Therapeut EWAO zijn: modules 5 t/m 8 Interventierepertoire (4 modules).
iii

De derde en laatste vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registra-

tiecriteria Therapeut ECP, zijn in volgorde: module 9. Pedagogiek, inclusief seksuele
ontwikkeling; 10. Sociale problematiek in relatie tot psychotherapie; 11. Wijsgerige
vraagstukken in relatie tot psychotherapie; 12. Onderzoeksmethoden.
iv

Registraties NL of EWAO hebben een voorwaardelijk karakter, d.w.z. zij zijn ge-

bonden aan studievoorwaarden en termijnen. De Commissie Herregistratie zal via
het Logboek CPD de studievorderingen signaleren en waar nodig bespreekbaar maken met betreffende therapeut.

vMatrix

4 (pag. 20)

De eerste vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria Therapeut NL, zijn in volgorde: module 1. Medische Basiskennis; 2. Wet en Ethiek; 3.
Ontwikkelingspsychologie; 4. Psychopathologie en Psychodiagnostiek.

vi

De tweede vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria

Therapeut EWAO zijn: modules 5 t/m 8 Interventierepertoire (4 modules).
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vii

De derde en laatste vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registra-

tiecriteria Therapeut ECP, zijn in volgorde: module 9. Pedagogiek, inclusief seksuele
ontwikkeling; 10. Sociale problematiek in relatie tot psychotherapie; 11. Wijsgerige
vraagstukken in relatie tot psychotherapie; 12. Onderzoeksmethoden.

viii

Met oog op de door het NAP-Office jaarlijks aan Vektis aan te leveren lijst code

9416 (psychologische zorg) zal de Commissie Herregistratie met ingang van
1/4/2015 uitsluitend die namen van EWAO geregistreerde therapeuten voordragen,
die de modules 1 t/m 8 voor 31/12/2014 hebben afgerond en voor dat jaar (2014)
voldaan hebben aan hun overige CPD verplichtingen.
ix

Met ingang van 2011 wordt de termijn die een Therapeut NL krijgt waarbinnen de-

ze de registratie ECP dient te behalen - zoals afgesproken in de ALV 2007 - gesteld
op vijf kalender jaren, gerekend vanaf het jaar volgend op het jaar van registratie.
x

Met ingang van 2012 krijgt de Therapeut NL tot 31/12/14 tijd om de modules 1 t/m

4 af te leggen. Registratie EWAO zal pas gerealiseerd kunnen worden nadat de bijbehorende modules 5 t/m 8 zijn behaald
xi

2014 is het eerste studiejaar waarin de fasering voor alle Therapeuten i.o. syn-

chroon zal lopen met de nieuwe registratie eisen, zoals o.a. aangegeven in ‘Het ABC
van het ECP´.
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Matrix 5 (pag.21)
xii

De eerste vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria

Therapeut NL, zijn in volgorde: module 1. Medische Basiskennis; 2. Wet en Ethiek;
3. Ontwikkelingspsychologie; 4. Psychodiagnostiek en Psychopathologie.
xiii

De tweede vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria

Therapeut EWAO zijn: modules 5 t/m 8 Interventie-repertoire (4 modules).
xiv

De derde en laatste vier basismodules die deel uitmaken van de vereisten voor

registratie Therapeut ECP, zijn in volgorde: module 9. Pedagogiek, inclusief seksuele
ontwikkeling; 10. Sociale problematiek in relatie tot psychotherapie; 11. Wijsgerige
vraagstukken in relatie tot psychotherapie; 12. Onderzoeksmethoden.
xv

Registraties NL of EWAO hebben een voorwaardelijk karakter, d.w.z. zij zijn ge-

bonden aan studievoorwaarden en termijnen. De Commissie Herregistratie zal via
het Logboek CPD de studievorderingen signaleren en waar nodig bespreekbaar maken met betreffende therapeut.
xvi

Met ingang van begin 2013 zal de Commissie Herregistratie alleen nog die EWAO

geregistreerde Therapeuten plaatsen op de jaarlijks door NAP-Office aan Vektis aan
te leveren lijst code 9416 (psychologische zorg), indien deze de modules 1 t/m 4
voor 31/12/2012 hebben afgerond en voor dat jaar (2012) voldaan hebben aan hun
CPD verplichtingen. (in overeenstemming de beslissing van de ALV 2008). voordragen jaarlijks aan Vektis aan te leveren lijst.
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xviiMatrix

5 (pag. 22)

De eerste vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe registratiecriteria
Therapeut NL, zijn in volgorde: module 1. Medische Basiskennis; 2. Wet en Ethiek;
3. Ontwikkelingspsychologie; 4. Psychopathologie en Psychodiagnostiek.
xviii

De tweede vier basismodules die deel uitmaken van de nieuwe criteria voor regi-

stratie Therapeut EWAO zijn: modules 5 t/m 8 Interventie-repertoire (4 modules).
xix

De derde en laatste vier basismodules die deel uitmaken van de vereisten voor

registratie Therapeut ECP, zijn in volgorde: module 9. Pedagogiek, inclusief seksuele
ontwikkeling; 10. Sociale problematiek in relatie tot psychotherapie; 11. Wijsgerige
vraagstukken in relatie tot psychotherapie; 12. Onderzoeksmethoden.
xx

Met oog op de door het NAP-Office jaarlijks aan Vektis aan te leveren lijst code

9416 (psychologische zorg) zal de Commissie Herregistratie van de in 2009 EWAO
geregistreerden uitsluitend die therapeuten voordragen die de modules 1 t/m 8 voor
31/12/2014 hebben afgerond en voor dat jaar (2014) voldaan hebben aan hun overige CPD verplichtingen. Dit in overeenstemming met de beslissing van de ALV 2008.
xxi

Met ingang van 2011 wordt de registratietermijn van Therapeut NL naar Thera-

peut ECP, zoals afgesproken in de ALV 2007, gesteld op vijf kalender jaren, gerekend vanaf het jaar volgend op het jaar van registratie.
xxii

2014 is het eerste studiejaar waarin de fasering voor alle therapeuten i.o. syn-

chroon zal lopen met de nieuwe registratie eisen, zoals o.a. aangegeven in ‘Het ABC
van het ECP´.
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