
Wat wijzigt er voor de opleideling? 

Duur opleiding 

Artikel C.5. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.5. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.5. Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.5. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

Om te voorkomen dat iemand te lang in opleiding is, geldt nu voor alle opleidingen dat de opleiding 

niet langer mag duren dan tweemaal de nominale duur, zoals is opgenomen in het opleidings- en 

examenreglement.   

 

Supervisie psychotherapeut en klinisch psycholoog 

Artikel B.6. en B.9. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel B.7. en B.10. Besluit specialisme klinische psychologie 

 

Omdat de afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog tevens recht geeft tot inschrijving in het 

BIG-register als psychotherapeut, zijn de eisen voor psychotherapiesupervisie-sessies en leertherapie 

voor beide opleidingen gelijk getrokken. Dit heeft met name consequenties voor de opleiding tot 

klinisch psycholoog 

Voor beide opleidingen geldt dat het aantal uren supervissiesessies 500 betreft waarvan ten minste 

300 en ten hoogste 400 uren individuele therapieën onder supervisie en ten minste 100 en ten 

hoogste 200 uren groepstherapie en/of systeemtherapie.  

 

Voor de leertherapie geldt nu voor beide opleidingen dat:  

1. De leertherapeut in het kader van de opleiding:  

a. is geregistreerd als psychotherapeut;  

b. is erkend en ingeschreven als leertherapeut in een door externen te raadplegen register van 

leertherapeuten van een Specialistische Psychotherapie Vereniging of van de NVP;  

2. De opleideling is vrij binnen de eisen van het eerste lid in de keuze van een leertherapeut  

3. In de leertherapie is er een evenwichtige spreiding van de leertherapiesessies over de looptijd van 

ten minste negen maanden.  

4. De leertherapie omvat ten minste 50 sessies van 45 minuten.  

5. In geval van systeem- en groepsleertherapie omvat de leertherapie ten minste 25 (bij splitsing) of 

50 sessies van elk ten minste 90 minuten.  



6. Ten minste de helft van de leertherapiesessies wordt gevolgd bij een en dezelfde leertherapeut.  

7. Als leertherapie kan tevens gelden een in het verleden gevolgde leertherapie, mits deze voldoet 

aan de in het eerste tot en met het zesde lid geformuleerde eisen. 

 Inschrijving Opleidingsregister 

Artikel A.2. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel A.2. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel A.3. Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel A.3. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

Iedere opleideling die in opleiding gaat dient zich in te schrijven in het Opleidingsregister van de CRT 


