Programma Verkorte NVPP opleiding 2022-2023

Deze opleidingsroute is bestemd voor psychotherapeuten die zijn opgeleid bij de RINO Amsterdam
en op basis van deze vooropleiding vrijstelling krijgen voor een deel van (het theoretisch-technische
deel van) de 4-jarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.
Cursorisch onderwijs
 Start per januari 2022 met een kennismakingsmiddag en uitleg van het programma op het
Olympiaplein 4 in Amsterdam
 De vaste cursus avond is op de dinsdagavond op het Olympiaplein 4.
Een cursus avond bestaat uit twee gedeelten:
1. Technisch Seminar 70 bijeenkomsten van 1.15 uur (2 jaar)
18.00 – 19.15 Technisch seminar. Hierin presenteren deelnemers een behandeling in de
groep, inclusief het afnemen van een indicatie onderzoek. Afhankelijk van de
omvang van de groep zullen er twee TS groepen van start gaan.
2. Theoretische Cursus (38 avonden en 1 dag)
19.30 - 21.30
o Psychoanalytische theorievorming 10 uur (* klassiek en ego;* Object
theorie;* Self th; * revisionisten; * actueel) (5 avonden)
o Indicatiestellingsstaf 20 uur (10 avonden)
o Seksualiteit en Gender en Perversies 16 uur (8 avonden)
o Het proces in een Langdurende Psychoanalytische Psychotherapie 10 uur (5
avonden)
o Psychosomatiek en Somatoforme stoornissen 6 uur (3 avonden)
o De diverse Persoonlijkheidsorganisaties 8 uur (4 avonden)
o Termineren 6 uur (3 avonden)
o

Dromen (1 dag 10.00 - 17.00)

Aanvullende eisen:
o een eigen leertherapie. De kandidaat start, parallel aan het begin van de eerste
opleidingstherapieën onder supervisie, een psychoanalytische leertherapie van minstens 2
keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch
leertherapeut. Vrijstelling voor deze verplichte leertherapie is alleen mogelijk als je in een
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eerder stadium een psychoanalytische leertherapie van minimaal dezelfde frequentie en
duur hebt gevolgd (of volgt) bij een psychoanalytisch psychotherapeut of een
psychoanalyticus.
o 125 supervisiesessies over tenminste 5 psychoanalytische behandelingen bij tenminste 3
door de NVPP erkende supervisoren. In ieder geval 2 supervisiereeksen moeten een looptijd
van minimaal 2 jaar bij dezelfde supervisor hebben. Voor max. 50 supervisiesessies (en max.
200 gesuperviseerde therapiesessies) kan vrijstelling worden aangevraagd op grond van
eerdere (psychoanalytische) supervisies tijdens de PT opleiding. Dit verzoek komt aan de
orde tijdens de kennismakingsprocedure en is ter individuele beoordeling van de
Toelatingscommisie. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen dienen de betreffende
supervisoren in ieder geval over de volgende kwalificaties te beschikken:
1. gewone, dan wel register-supervisoren van de NVPP, dan wel:
2. gewone leden van de NVPP, die tevens opgenomen zijn als supervisor in het NVP register,
dan wel:
3. gewone leden van de NPaV, die tevens opgenomen zijn als supervisor in het NVP register
en een aantoonbare, ruime ervaring hebben met het doen van inzichtgevende en steunende
psychotherapieën.
Kennismakingsprocedure
Kandidaten dienen schriftelijk van hun belangstelling tot het volgen van de opleiding kennis te geven
aan het secretariaat van de NVPP. Deze aanmelding gaat vergezeld van een curriculum vitae, waarin
naast de gebruikelijke biografische gegevens informatie wordt verschaft over kennis en vaardigheden
op het gebied van de psychotherapie, alsmede over de motivatie tot het volgen van de opleiding.
Ook wordt gevraagd een kopie van het diploma van de gevolgde PT-opleiding te overleggen.
Vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor een kennismakings- en inventarisatiegesprek met
een lid van de Toelatingscommissie van de NVPP. Dit gesprek is bedoeld om het reeds behaalde
niveau van persoonlijke ontwikkeling en van verworven kennis en vaardigheden voor het doen van
psychoanalytische psychotherapieën in te schatten, om op basis daarvan een opleidingsadvies op
maat te kunnen geven. Indien een kandidaat in aanmerking wil komen voor vrijstelling(en), kan dat
alleen worden aangegeven in het kader van het kennismakings- en inventarisatiegesprek. Een
dergelijk verzoek dient onderbouwd te worden met een verklaring van bijvoorbeeld de leertherapeut
of supervisor in kwestie.
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