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1. Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie organiseert opleidingen in
de interpersoonlijke psychotherapie bij kinderen en volwassenen.
Artikel 1.1.
De door de Vereniging verzorgde vorm van opleidingen zijn die van IPT-Opgeleide,
Therapeut lid- NVIPT, Opleider-Supervisor en Opleider-Trainer.
Artikel 1.2
De concepten van de interpersoonlijke psychotherapie zoals die zijn beschreven door
Klerman, Weissman e.a. (1984) en Blom e.a. (1997) beschouwt de Vereniging als haar
referentiekader.
Artikel 1.3
De opleidingen tot IPT-opgeleide, therapeut lid- NVIPT en opleider-IPT (met uitzondering van
de opleiding tot belangstellend NVIPT) omvatten de volgende onderdelen:
a theoretisch-technisch deel;
b supervisie.
Artikel 1.4
De Vereniging bewaakt de kwaliteit van de opleiding door middel van:
a. het toetsen van cursussen en activiteiten;
b. het bevorderen van het uitwisselen van ervaring;
c. het toezicht houden op de formele en inhoudelijke aspecten van de verschillende
opleidingsactiviteiten;
d. het screenen van opleiders en supervisoren.
Artikel 1.5
De Vereniging heeft met het oog op de kwaliteitseisen het recht opleidingserkenningen in te
trekken. In dat geval heeft de Vereniging de plicht de opleidelingen in staat te stellen hun
opleiding bij andere opleiders voort te zetten.
Artikel 1.6
De Vereniging zorgt voor toegankelijkheid van de opleiding door geografische spreiding en
publiciteit.
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Artikel 1.7
De Vereniging geeft informatie over haar opleidingsaanbod via de website:
www.iptnederland.nl.
Artikel 1.8
De Vereniging plaatst een lijst van door haar erkende opleiders op de website en zorgt voor
een jaarlijkse update.
Artikel 1.9
De Vereniging houdt via haar website een opleidingsregister bij waarin de opleideling het
stadium van zijn/haar opleiding kan registreren.
Artikel 1.10
Voor de start van de supervisie dient de opleideling zich in te schrijven in het
opleidingsregister.
Artikel 1.11
Voor iedere registratie wordt een bedrag in rekening gebracht.
Artikel 1.12
Bij conflicten tussen opleider en opleideling heeft de opleidingscommissie een bemiddelende
rol. Bij blijvende conflicten kan een beroep worden gedaan op het bestuur.

2.

Vooropleiding

Artikel 2
Bewijsstukken t.a.v. vooropleiding en werkzaamheden op het gebied van de Geestelijke
Gezondheidszorg dienen conform artikel 5 van de Statuten te worden overlegd.

3.

Belangstellend lid-NVIPT

Artikel 3.1
Er bestaat voor dit lidmaatschap geen specifieke vooropleidingseis en ook geen opleiding.
Belangstellend lid kan zijn hij/zij die vanuit belangstelling en/of interesse lid wil zijn.
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Artikel 3.2
De opleideling dient zich conform het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement in te
schrijven in het opleidingsregister.

4. Aspirant lid-NVIPT
Artikel 4.1.
De opleiding tot Aspirant lid kan starten nadat de opleideling zich heeft ingeschreven in het
register en voldoet aan de minimale vooropleidingseisen (zie artikel 5, lid IIa van de
Statuten).
De opleiding tot aspirant lid bestaat uit het volgen van de Cursus Inleiding IPT (zie artikel
6.4).

5.

Opleiding tot IPT-Opgeleide

Artikel 5.1
De opleiding tot IPT-Opgeleide kan starten nadat de opleideling zich heeft ingeschreven in
het register en voldoet aan de minimale vooropleidingseisen (zie artikel 5, lid IIIa van de
Statuten).
Daar de opleidingsroute van de IPT-opgeleide gelijk is aan de opleidingsroute tot therapeutlid NVIPT geldt voor beide de opleidingsroute van artikel 6.1 t/m 6.12
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Opleiding tot therapeut-lid NVIPT (gewoon lid)

Artikel 6.1.
De opleiding tot therapeut-lid NVIPT kan starten nadat de opleideling zich heeft
ingeschreven in het register en voldoet aan de minimale vooropleidingseisen (artikel 5, lid
IVa van de Statuten).
Artikel 6.2
Het theoretisch-technisch gedeelte van de opleiding bestaat uit het volgen van de Cursus
Inleiding IPT.
Artikel 6.3
De opleider-trainer stelt een draaiboek ter beschikking aan de opleidelingen.
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Artikel 6.4
De Cursus Inleiding IPT omvat minimaal 18 klokuren. De cursusgroep bestaat uit minimaal 8
en maximaal 16 cursisten.
De cursus bestaat uit evenredige delen behandeling van literatuur en het oefenen van
vaardigheden.
Artikel 6.5
Door de opleider-trainer wordt een presentielijst bijgehouden. Bij afwezigheid van meer dan
10% van de cursustijd dient men in overleg met de opleider-trainer de gemiste uren te
compenseren.
Artikel 6.6
Als de Cursus Inleiding IPT doorlopen is wordt verondersteld dat de cursist in staat is om IPT
onder supervisie van een opleider-supervisor-IPT toe te passen binnen zijn/haar eigen BIGregistratiekader.
Artikel 6.7
Er dienen ten minste twaalf individuele supervisie sessies plaats te vinden over ten minste
vier casussen en bij voorkeur met drie focussen met een minimum van twee focussen
of
zestien sessies groepssupervisie waarbij eveneens vier casussen dienen te worden
ingebracht met een minimum van twee focussen per supervisand.
Tijdens de supervisie wordt audio of dvd materiaal ingebracht. Supervisie over casus
waarvan geen audio of video/dvd materiaal is ingebracht tellen niet mee voor het aantal in
art. 6.7 genoemde supervisie sessies.
De duur van de individuele supervisie sessies is 45 minuten per sessie
Voor een groepssupervisie: - bij twee supervisandi: 60 min.
- bij drie - max. vijf supervisandi: 90 min.
Artikel 6.8
De supervisiecontacten tussen opleider-supervisor en supervisand dienen een frequentie te
hebben van minimaal eenmaal per veertien dagen.
Artikel 6.9
De supervisie dient inhoudelijk parallel te lopen met de gesuperviseerde therapiesessies.
Artikel 6.10
Persoonlijke problematiek van de supervisand, die in de supervisie naar voren komt, wordt
door de opleider-supervisor gesignaleerd maar niet behandeld.
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Artikel 6.11
De rechten en plichten van de opleider-supervisor en de supervisand worden vastgelegd in
een supervisiecontract.
Artikel 6.12
Aan het einde van het supervisietraject verstrekt de supervisor een verklaring van
bekwaamheid aan de supervisand wanneer deze naar het oordeel van de supervisor
voldoende bekwaam is om IPT toe te passen.

7. Opleiding tot opleider- NVIPT
Artikel 7.1
De Vereniging kent twee vormen van opleiderschap: supervisor en opleider/trainer.
Artikel 7.2
De opleider dient lid te zijn als therapeut-NVIPT voor de duur van ten minste vijf jaar en in
die vijf jaar binnen de GGZ werkzaam e zijn geweest voor minimaal twintig uur per week.
Artikel 7.3
De opleider dient, gedurende ten minste 5 jaar, blijk te hebben gegeven van het
daadwerkelijk uitvoeren van IPT- behandelingen en heeft aantoonbaar geparticipeerd in
intercollegiale IPT-intervisie.
Artikel 7.4
De Vereniging erkent de twee soorten opleiders volgens een daartoe vast te stellen
screeningsprocedure.

8.

Opleider-supervisor

Artikel 8.1
De opleider-supervisor dient zijn ontwikkeling c.q. kennis van de theoretisch didactische
achtergronden van superviseren aan te tonen.
Artikel 8.2
De opleiding wordt een keer per jaar geëvalueerd door de opleidingscommissie
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Artikel 8.3
De opleider-supervisor wordt in het algemeen positief beoordeeld door de opleidelingen wat
betreft zijn/haar mogelijkheden om:
-in het supervisieproces theoretische en technische kennis operationeel te maken;
-de opleideling ruimte te geven om een eigen stijl te ontwikkelen;

9.

Opleider-trainer IPT

Artikel 9.1
De opleider-trainer heeft blijk gegeven van wetenschappelijke interesse op het gebied van de
Vereniging door middel van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en/of voordrachten
op wetenschappelijke congressen.
Artikel 9.2
De opleider-trainer heeft blijk gegeven van voldoende didactische vaardigheden dat ter
beoordeling van de opleidingscommissie.

Dina Snippe, psychotherapeut
Voorzitter opleidingscommissie
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