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Richtlijnen betreffende de VOOROPLEIDING deelnemers RGT opleiding
Volgens de nieuwe wet tot regeling van de geestelijke gezondsheidsberoepen, gepubliceerd in het
Staatsblad van 20 mei 2014, komen mensen met onderstaande basisdiploma’s in aanmerking om het
beroep van psychotherapeut uit te voeren.
Aan kandidaten die vallen onder groep 2 zullen er bijkomende eisen gesteld worden nl. zij dienen een
aantal bijkomende vakken af te leggen indien ze geen vrijstelling kunnen voorleggen. Gezien de
uitvoeringsbesluiten momenteel nog niet bepaald zijn is het erg moeilijk om in te schatten wat dit
concreet zal inhouden.
Daarom houden wij ons graag aan de adviezen die wij krijgen van onze beroepsvereniging de BVRGS
http://www.bvrgs.be/toelatingsvoorwaarden. De BVRGS is nauw betrokken bij het overleg rond de
nieuwe wet en regelgeving voor de psychotherapie.
Groep 1: Mensen die één van onderstaande basisdiploma’s behaald hebben, kunnen zich sowieso
kandidaat stellen zonder bijkomende voorwaarden.
 Master in de psychologie
 Master in de orthopedagogiek
 Master in de seksuologie en familiale wetenschappen
 Masters in de geneeskunde, specialisatie psychiatrie.
Groep 2: Mensen met de volgende basisdiploma's in de menswetenschappen hulpverlenende
beroepen kunnen zich ook kandidaat stellen voor de opleiding.
 Bachelor in maatschappelijk werk, richting sociaal werk
 Bachelor in de sociale verpleegkunde
 Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde
 Bachelor in de orthopedagogie
 Bachelor in de gezinswetenschappen
 Bachelor in de toegepaste psychologie, richting klinische psychologie
 Masters in de huisartsgeneeskunde
 Masters in de criminologie
 Master in de pedagogie
Tot het in voege treden van de nieuwe wet, dienen kandidaten met bovenstaande basisdiploma's in
de menswetenschappen / hulpverlenende beroepen, voorafgaand aan de psychotherapieopleiding,
basiskennis verworven te hebben op master niveau van:
 Psychopathologie
 Ontwikkelingspsychologie
 Psychotherapie (Basisvaardigheden in ...)
Deze kennis dient aangetoond te worden eventueel door het volgen van extra voorgezette opleiding
of aanvullende cursussen.
Let op, kijk eerst goed na of je deze vakken mogelijk al niet afgelegd hebt in je basisopleiding. Op
basis hiervan kun je een vrijstelling bekomen.
Het getuigschrift van de opleiding kan maar worden afgeleverd als de cursist kan aantonen
dat hij/zij deze vakken heeft afgelegd.

