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ERKENNING EN PROCEDURE 

LEERANALYTICUS/PSYCHOANALYTISCH LEERTHERAPEUT 
 

 
 
Artikel 8 
 
Het Opleidingsreglement schrijft voor dat de kandidaat, parallel aan het begin van de eerste 
opleidingstherapieën onder supervisie, een psychoanalytische leertherapie van minstens 2 keer per 
week gedurende minimaal een jaar start bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch 
leertherapeut (art. 3.6). 
Naast de erkenning als leeranalyticus (AVL) en/of  leertherapeut voor het lidmaatschap van de NVPP 
(PVL), voorziet de NVPP ook in een erkenning tot  leertherapeut(LT). 
 
Selectiecriteria 
 
1. Erkenningseisen AVL (psychoanalyticus erkend voor de analyse vereist voor het lidmaatschap).: 
1.1. Gewoon lidmaatschap van de NVPP gedurende tenminste vier jaar. 
1.2. Opgeleid zijn tot psychoanalyticus. 
1.3.  In de vier jaar voorafgaande aan de aanmelding voor erkenning als AVL moet de kandidaat 

tenminste 1300 uur analyse hebben verricht met een frequentie van minimaal vier keer per 
week. Deze analyses mogen niet worden verricht in het kader van de opleiding tot 
psychoanalyticus. 

1.4. De kandidaat voor erkenning als AVL doet bij één door de NVPP erkende supervisor, die zelf 
analyticus is, een verplichte supervisie over één psychoanalyse (met een frequentie van 
minimaal vier keer per week). Indien het een supervisie van een leeranalyse betreft dient  de 
supervisor tevens minstens drie jaar door de NVPP erkend AVL te zijn. De verplichte 
supervisieperiode duurt ten minste een jaar. De frequentie van de supervisie is een maal per 
veertien dagen. Het totaal aantal supervisiezittingen dient minstens twintig te zijn. 

 
 
2. Erkenningseisen PVL (psychoanalytisch leertherapeut erkend voor de psychotherapie vereist voor het 
lidmaatschap) 
2.1.  Gewoon lidmaatschap van de NVPP gedurende tenminste vier jaar. 
2.1.1. Een eigen leertherapie ervaring gedurende minimaal 1 jaar met een frequentie van 2 keer per  
 week. 
2.2.  In de vier jaar voorafgaande aan de aanmelding voor erkenning als psychoanalytisch 

leertherapeut moet de kandidaat tenminste 1300 psychoanalytische psychotherapie-uren 
hebben verricht,  waarvan tenminste 500 sessies besteed moeten zijn aan psychotherapieën 
met een frequentie van minimaal twee keer per week. 

2.3.  De kandidaat voor erkenning als psychoanalytisch leertherapeut doet bij één door de NVPP 
erkende supervisor, een verplichte supervisie over één therapie (met een frequentie van 
minimaal twee keer per week). Indien het een supervisie van een leertherapie betreft, dient de 
supervisor tevens minstens drie jaar door de NVPP erkend AVL/PVL te zijn. De verplichte 
supervisieperiode duurt minstens een jaar. De frequentie van de supervisie is eenmaal per 
veertien dagen. Het totaal aantal supervisiezittingen dient minstens twintig te zijn. 

 
3. Erkenningseisen voor de gecombineerde erkenning AVL en PVL 
3.1.  Gewoon lidmaatschap van de NVPP gedurende tenminste 4 jaar. 
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               3.2.  Opgeleid zijn tot psychoanalyticus. 
3.3.  In de vier jaar voorafgaand aan de aanmelding voor de gecombineerde erkenning als AVL 

/PVL moet de kandidaat tenminste 1300 uur psychoanalyse hebben verricht met een 
frequentie van minimaal vier keer per week.  Deze psychoanalyses mogen niet worden 
verricht in het kader van de opleiding tot psychoanalyticus.  Daarnaast moet de kandidaat  
tenminste 800 uur  psychoanalytische psychotherapie hebben verricht, waarvan tenminste 
500 sessies besteed moeten zijn aan psychoanalytische psychotherapieën met een 
frequentie van twee keer per week.  

3.4.  De kandidaat voor de gecombineerde erkenning als AVL /PVL  doet bij één door de NVPP 
erkende supervisor een verplichte supervisie over één psychoanalyse (met een frequentie 
van minimaal vier keer per week). Deze verplichte supervisieperiode duurt tenminste een 
jaar. De frequentie van de supervisie is een maal per veertien dagen. Het totaal  aantal   
supervisies dient   minstens 20 te zijn.    Daarnaast doet  de kandidaat  bij één door de NVPP 
erkende supervisor een verplichte supervisie over één therapie (met een frequentie van twee 
keer per week). Indien het een supervisie van een leeranalyse/leertherapie betreft, dient  de 
supervisor tevens minstens drie jaar door de NVPP erkend AVL/PVL te zijn. De verplichte 
supervisieperiode duurt minstens een jaar. De frequentie van de supervisie is eenmaal per 
veertien dagen. Het totaal aantal supervisiezittingen  dient minstens 20 te zijn. Het totaal 
aantal   supervisiesessies voor de gecombineerde erkenning AVL/PVL is dus 40 .                                           

 
4.   Erkenningseisen voor LT (leertherapeut)  
N.B. Deze nieuwe categorie is in het leven geroepen om te beantwoorden aan de grote externe vraag 
naar leertherapeuten. Het gaat om therapieën met een frequentie van 1 keer per week in het kader 
van opleidingen tot bv. gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater. Het gaat 
dus niet om therapieën in het kader van de NVPP-opleiding; daarvoor zijn leden beschikbaar met een 
AVL en/of PVL-erkenning. 
De erkenning tot PVL houdt automatisch de erkenning tot LT in. 
 
4.1.   Gewoon lidmaatschap van de NVPP gedurende tenminste 4 jaar. 
4.2.  In de vier jaar voorafgaand aan de aanmelding voor erkenning als LT moet de kandidaat 

tenminste 1300 uur psychoanalytische psychotherapie hebben verricht. 
4.3.   De kandidaat voor erkenning als LT  doet bij één door de NVPP erkende supervisor,  een 

verplichte supervisie over twee therapieën. Indien het een supervisie van een leertherapie 
betreft, dient de supervisor tevens minstens drie jaar door de NVPP erkend AVL/PVL/LT te zijn. 
De verplichte supervisieperiode duurt minstens een jaar. De frequentie van de supervisie is 
eenmaal per veertien dagen. Het totaal aantal supervisiezittingen dient minstens 20 te zijn. 

 
Erkenningsprocedure: 
Na aanmelding bij de secretaris van het bestuur dient een eerste aanvraagformulier ingevuld en 
geretourneerd te worden aan het secretariaat. Na ontvangst krijgt de aanvrager van het secretariaat het 
tweede aanmeldingsformulier, dat na invulling gestuurd wordt naar de leden van de commissie 
Erkenning leeranalyticus/psychoanalytisch leertherapeut. Indien de aanvrager voldoet aan de eerste drie 
eisen van de selectiecriteria voor AVL, PVL en de combinatie AVL/PVL, en aan de eerste twee van de 
selectiecriteria voor de erkenning tot LT, kan de verplichte supervisieperiode van start gaan. De 
supervisiekosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
Aan het einde van de supervisieperiode volgt een evaluatiegesprek met de supervisor, waarvan rapport 
wordt uitgebracht aan de commissie Erkenning leeranalyticus/psychoanalytisch leertherapeut. Deze 
adviseert uiterlijk drie maanden na ontvangst van de eindevaluatie het bestuur over de erkenning. 
 
 
Dispensaties: 
Het is mogelijk dispensatie te verkrijgen voor sommige onderdelen van de erkenningseisen: 
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a. het vierjarige lidmaatschap van de NVPP: 
Nieuwe leden van de NVPP, die voorafgaand aan hun NVPP-lidmaatschap reeds minimaal 4 
jaar lid waren van een van de andere analytische verenigingen (NVPA, NPG en NPAG), 
kunnen bij aanvraag voor erkenning als leeranalyticus en/of psychoanalytisch leertherapeut , 
dispensatie vragen voor het 4-jarige lidmaatschap van de NVPP.  Het 4-jarig lidmaatschap van 
een andere analytische vereniging wordt dan als gelijkwaardig gezien aan een 4-jarig NVPP 
lidmaatschap.   

b. uren werkervaring: 
Indien leden van de NVPP niet in de gelegenheid zijn (geweest) om in de tijd van 4 jaar 
lidmaatschap de benodigde werkervaring op te bouwen, kunnen zij dispensatie aanvragen 
voor de eis van 4 jaar lidmaatschap. In dergelijke gevallen kan de periode van werkervaring 
verlengd worden van 4 jaar naar 6 jaar.  

c. verplicht supervisietraject: 
Een aanvrager die dispensatie heeft verkregen voor het 4-jarig lidmaatschap en over 
voldoende werkervaring beschikt, kan ook dispensatie aanvragen voor het daarop volgende 
supervisietraject. Aanvrager dient dan aantoonbaar supervisies te hebben genoten van 
supervisoren, die door een van de andere analytische verenigingen erkend zijn.  Deze 
supervisies dienen naar aantal, duur van de periode (minimaal 1 jaar) en naar beoordeling te 
voldoen aan de eisen, die gesteld worden aan het supervisietraject binnen de erkennings- 
procedure van de NVPP. 

d. dispensatie voor een leertherapie of leeranalyse bij een gewoon lid kan worden verleend, 
indien het betrokken lid bereid is supervisie voor deze behandeling te vragen bij een door de 
NVPP erkende supervisor, die tevens meer dan 3 jaar AVL en/of PVL is. De behandeling kan 
dan als een ad hoc leerbehandeling worden gezien en voor dit geval als leeranalyse of 
leertherapie worden erkend. In het geval de betrokken analyticus of psychotherapeut een 
aanvraag zou willen indienen voor erkenning als AVL, PVL/LT of AVL/PVL/LT en daar volgens 
de regels van het HHR voor in aanmerking komt, kunnen de supervisieuren aangemerkt 
worden als behorend tot het supervisietraject in het kader van de erkenningsprocedure.       
In een dergelijk geval geldt tijdelijk als extra dispensatie, dat de frequentie van de supervisie 
niet 1x per 14 dagen maar 1x per maand kan worden en eventueel na minstens 1 FTF 
supervisie ook via ZOOM (of een equivalent daarvan) kan plaatsvinden. 

e. dispensatie voor een leertherapie van 2 keer per week bij een leertherapeut  LT  kan worden 
verleend, indien de betrokken LT bereid is supervisie voor deze behandeling te vragen bij een 
door de NVPP erkende supervisor, die tevens meer dan 3 jaar AVL en/of PVL is. De 
behandeling kan dan als een ad hoc leerbehandeling worden gezien en voor dit geval als 
leertherapie worden erkend. De supervisieuren kunnen dan aangemerkt worden als 
behorend tot het supervisietraject in het kader van de erkenningsprocedure PVL.  In een 
dergelijk geval geldt tijdelijk als extra dispensatie, dat de frequentie van de supervisie niet 1x 
per 14 dagen maar 1x per maand kan worden en eventueel na minstens 1 FTF supervisie ook 
via ZOOM (of een equivalent daarvan) kan plaatsvinden. 
Een eigen leertherapie ervaring van 2 keer per week gedurende minimaal 1 jaar is in deze 
situatie een aanvullende voorwaarde. 

 
Erkenningsprocedure: 
Wanneer u  interesse heeft leeranalyticus en/of leertherapeut te worden kunt u  dit kenbaar maken aan 
de secretaris van het bestuur. 
Na aanmelding bij de secretaris  dient een eerste aanvraagformulier ingevuld en geretourneerd te 
worden aan het secretariaat. Na ontvangst krijgt u van het secretariaat het tweede 
aanmeldingsformulier, dat u ingevuld stuurt naar de leden van de commissie Erkenning 
leeranalyticus/psychoanalytisch leertherapeut. Indien de aanvrager voldoet aan de eerste drie eisen 
van de selectiecriteria voor AVL, PVL en de combinatie AVL/PVL, en aan de eerste twee van de 
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selectiecriteria voor de erkenning tot LT, kan de verplichte supervisieperiode van start gaan. De 
supervisiekosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
Aan het einde van de supervisieperiode volgt een evaluatiegesprek met de supervisor, waarvan rapport 
wordt uitgebracht aan de commissie Erkenning leeranalyticus/psychoanalytisch leertherapeut. Deze 
adviseert uiterlijk drie maanden na ontvangst van de eindevaluatie het bestuur over de erkenning. 
 
N.B. 
De kosten van de aanmelding zijn gesteld op €  50,00, bij het versturen van de aanvraag te voldoen op 
NL84 INGB 0001 9746 89  ten name van de penningmeester NVPP te Leersum, onder vermelding van 
“erkenningsprocedure avl/pvl/lt. 
 
Januari 2021 
 
 
 

Vanaf januari 2021 geldt de volgende (tijdelijke) dispensatieregeling: 
 

1. Voor een kandidaat die  

o in aanmerking wil komen voor erkenning als PVL 
o voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.1, 2.1.1 en 2.2. en  
o gebruik wil maken van de dispensatiemogelijkheid genoemd onder punt d. 

geldt dat de frequentie van de supervisie niet 1x per 14 dagen maar 1x per maand kan worden 
en eventueel na minstens 1 FTF supervisie ook via ZOOM (of een equivalent daarvan) kan 
plaatsvinden. 

2. Voor een erkend leertherapeut LT die 

o in aanmerking wil komen voor erkenning als PVL 
o kan dispensatie worden verleend voor een leertherapie van 2 keer, indien de betrokken LT 

bereid is supervisie voor deze behandeling te vragen bij een door de NVPP erkende 
supervisor, die tevens meer dan 3 jaar AVL en/of PVL is. De behandeling kan dan als een ad 
hoc leerbehandeling worden gezien en voor dit geval als leertherapie worden erkend. De 
supervisieuren kunnen dan aangemerkt worden als behorend tot het supervisietraject in het 
kader van de erkenningsprocedure PVL.  In een dergelijk geval geldt tijdelijk als extra 
dispensatie, dat de frequentie van de supervisie niet 1x per 14 dagen maar 1x per maand kan 
worden en eventueel na minstens 1 FTF supervisie ook via ZOOM (of een equivalent daarvan) 
kan plaatsvinden. 
Een eigen leertherapie ervaring van 2 keer per week gedurende minimaal 1 jaar is in deze 
situatie een aanvullende voorwaarde. 


