EEN NIEUW CURRICULUM VOOR DE NVPP OPLEIDING
Op basis van een voorstel van de Commissie herstructurering NVPP opleiding, nader
uitgewerkt door de Opleidingscommissie NVPP - vastgesteld door het bestuur.
Ter inleiding - specifieke opmerkingen per cursusjaar

1. Het eerste jaar is een algemeen jaar en schept het kader van het psychoanalytische
denkkader, de indicatiestelling, de diversiteit aan psychoanalytische deeltheorieën en
behandelvormen.
Vanaf de 17e avond dient men naast de theoretische cursus ook een technisch seminar te
volgen. Dit is gericht op de klassieke psychoanalytische psychotherapie en duurt t/m de 6e
avond van het 2e jaar. De bedoeling is dat het T.S. gegeven wordt door dezelfde docent als
die het theorieblok geeft. Het T.S. moet gezien worden als oefenperiode aansluitend op het
betreffende theorieblok
2. Het tweede jaar gaat over de normale ontwikkeling met aandacht voor de risico factoren en
de buffers.
In het tweede jaar wordt de tijd van het technisch seminar alternerend gebruikt voor:
-(even weken) 6 x technisch seminar
-(oneven weken) eerst 6 x baby observatie en 3x GBI practicum.
-Aan het eind van het jaar in de oneven weken opnieuw 3 x GBI practicum.
3. In het derde jaar komt eerst de klassieke psychoanalytische behandeling gedurende 6
avonden aan de orde. Dit is een basisvaardigheid die voor iedereen verplicht is en daarom
aan de registerbehandelingen vooraf dient te gaan. De 6 x 2 uur klassieke psychoanalytische
psychotherapie moet gezien worden als aansluitend bij dan wel een herhaling van wat er in
het eerste jaar aan de orde is geweest: de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse
psychoanalytische behandelvormen.
Daarna komen twee registers aan bod om zich specifiek in te bekwamen, nl. de registers TFP
en MBT, inclusief technisch seminar. De diverse registers dienen hun opleiding zodanig aan
te passen dat deze 15 x 2 uur als het beginstuk van hun registeropleiding kunnen fungeren,
zodat men daarna desgewenst optimaal kan doorstromen naar de vervolgopleiding van de
gekozen registers.
4. In het vierde jaar gaat het om de pathologie, de thematiek van het termineren en een
register behandeling naar keuze: DIT, AFT, KPSP, ISTDP, PKJP.
Het technisch seminar is gericht op de gekozen registerbehandeling(en). De logistieke
uitwerking hiervan vergt nog nadere uitwerking.

De plaats van het GBI en de educatieve staf vergt nog nader overleg.
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JAARROOSTERS.

Jaar:

Thema:

Duur:

1e

Ontwikkelingspsychopathologie en affectregulatie,
vanuit : de verschillende deeltheorieën, op basis van de polariteit: self-agency,
interpersoonlijke functioneren en de verschillende gehechtheidstijlen.
De verschillende benaderingen vanuit de deeltheorieën concreet maken door
het oefenen met de verschillende basale interventietypen, zo mogelijk met
deelsituaties uit eigen leven (omdat die affectief doorleefd zijn).
De leidraad langdurige behandelen daarbij volgen.
Tech.Sem. Conflict- vs Ontwikkelingspathologie, intake en indicatiestelling,
21 x 1 uur met gebruikmaking van multidimensionele diagnostiek , Structurele
Door
interview, GBI, Psychodynamic Diagnostic Manual,
dezelfde
gericht op de langdurende psychoanalytische psychotherapie,
docent die met afgrenzing naar de diverse registers binnen het
ook de
psychoanalytisch behandel kader.
theorie
Diversiteit in het psychoanalytisch behandelen: wat wanneer en in
geeft
welke dosering, in relatie tot de registers incl. psychoanalyse.
Vervolg TS Behandeltechniek, d.w.z. alle interventietechnieken in het
idem
continuüm van steunend naar explorerend/inzicht gevend,
gericht op de langdurende psychoanalytische psychotherapie,
met koppeling aan de specifieke behandelmethodieken van de
verschillende registers
Vervolg TS Reflectief practicum over ethisch functioneren met betrekking tot
idem
de grenzen van het professioneel functioneren
totaal 21 keer
Totaal:

16 x 3 uur

Jaar:

Thema:

Duur:

2e

even
weken:
6 x TS. LPT
Oneven
weken:
6 x babyobs.
3 x GBI
practicum

TS LPT /GBI
Vervolg TS
LPT
Vervolg TS
LPT

Ontwikkeling

7 x 2 uur

12 x 2 uur

1 x 2 uur
36 avonden

Introductie en uitleg van het baby-practicum

1 x 2 uur

Ontwikkeling baby, peuter,kleuter

6 x 2 uur

Ontwikkeling latentiekind
Ontwikkeling puber en adolescent

4 x 2 uur

Ontwikkeling volwassene
Ontwikkeling oudere

4 x 2 uur

Instructie GBI

1 x 2 uur

Agressie
Sexualiteit en Gender
Dromen en de betekenis van het symboliseren

4 x 2 uur
4 x 2 uur
4 x 2 uur
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Vervolg TS
LPT
Vervolg TS
LPT
Vervolg TS
LPT
totaal 36 x 1 1/4
uur

Mind and Brain; Neuropsychoanalyse en neurofysiologische
aspecten
Psychoanalyse en wetenschap

4 x 2 uur
3 x 2 uur

Ethiek reflectief practicum

1 x 2 uur

Totaal:

36 avonden

Jaar:

Thema:

Behandelingen

Duur:

3e

Vervolg TS
LPT

Klassieke ps.an. psychotherapie: verplicht

6 x 2 uur

Registerbehandelingen: 2 in 3e jaar, 1 in 4e jaar
MBT

15 x 2 uur

TFP

15 x 2 uur

Ethiek reflectief practicum

1 x 2 uur

Totaal :

37 avonden

TS, gericht
op register
MBT
TS, gericht
op register
TFP

Totaal 37 x 1 1/4
uur

Jaar:
4e

Thema:
TS 18 x
vervolg
MBT +
TFP, 19 x
gericht op
register
naar keuze

totaal 37 x 1 1/4
uur

Ziektebeelden:
Hysterie, Trauma,Dissociatie,Eetstoornissen en Somatiseren
Depressie, Masochisme, Angst en Dwang
Psychopathie en Narcisme
Perversies en Genderdysphorie
Register naar keuze: DIT, AFT, KPSP, ISTDP, PKJP

6 x 2 uur
4 x 2 uur
3 x 2 uur
3 x 2 uur
2 x 2 uur
15 x 2 uur

Termineren
Ethiek, reflectief practicum

3 x 2 uur
1 x 2 uur

totaal

37 avonden

Transcultureel
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