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Hoofdstuk	1:	Algemeen	

De	NtVP	
De	Nederlandstalige	Vereniging	voor	Psychotrauma	(hierna	te	noemen:	NtVP)	is	
een	ontmoetingsplek	en	een	platform	voor	iedereen	in	Nederland	en	België	die	
professioneel	werkzaam	is	op	het	gebied	van	psychotrauma.	Het	doel	is	om	
zowel	de	uitvoerende	professionals	(o.a.	de	behandelaars),	wetenschappelijk	
onderzoekers	als	andere	betrokkenen	op	dit	terrein	met	elkaar	in	contact	te	
brengen.	De	NtVP	wil	daarnaast	ook	kennis	overdragen	op	het	gebied	van	
psychotrauma.	Deze	uitwisseling	van	kennis	en	ideeën	zal	de	kwaliteit	van	het	
werk	bevorderen.	Teneinde	deze	doelstelling	te	realiseren,	zijn	enkele	
reglementen	opgesteld.	Onderhavig	reglement	–	het	Huishoudelijk	Reglement	–	
bevat	de	meer	algemene	regels	en	richtlijnen,	in	aanvulling	op	de	wet	en	de	Akte	
van	Oprichting	van	de	NtVP.	
	
De	wens	van	de	NtVP	om	erkenning	te	geven	aan	de	bestaande	kennis	en	
ervaring	op	het	gebied	van	psychotrauma	en	daarnaast	deze	kennis	en	ervaring	
verder	te	verspreiden	heeft	geresulteerd	in	de	ontwikkeling	van	een	
certificeringstraject.		
	

Certificering	
De	opvang,	begeleiding	en	behandeling	van	mensen	die	schokkende	ervaringen	
hebben	meegemaakt	vereist	specifieke	competenties.	Naar	aanleiding	van	
berichten	dat	opvang,	begeleiding	en	behandeling	soms	te	wensen	overlaten,	
hebben	leden	van	de		Nederlandstalige	Vereniging	voor	Psychotrauma	(NtVP)	
het	initiatief	genomen	om	benodigde	kennis	en	vaardigheden	op	het	gebied	van	
trauma	nader	te	definiëren	middels	een	certificering.	Doel	van	de	certificering	is	
om	de	mogelijkheid	van	de	opvang,	begeleiding	en	behandeling	bij	schokkende	
gebeurtenissen	en	trauma	verder	te	professionaliseren	om	daarmee	een	
verhoogde	kwaliteit	van	dienstverlening	aan	de	cliënt	te	bewerkstelligen.	
Daarnaast	biedt	certificering	de	mogelijkheid	om	erkenning	te	geven	aan	de	
kennis	en	vaardigheden	die	opvangmedewerkers,	hulpverleners	en	therapeuten	
nu	al	hebben	op	het	gebied	van	schokkende	gebeurtenissen	en	trauma.		
Het	onderhavige	certificeringstraject	kan	voor	verschillende	doelgroepen	
worden	aangewend.	Voor	de	certificering	van	de	nader	te	bepalen	doelgroepen	is	
het	dagelijks	bestuur	gemachtigd	om	voor	elk	van	deze	afzonderlijke	
doelgroepen	een	competentieprofiel	vast	te	stellen	waaraan	de	aanvrager	moet	
voldoen.	

Certificering	voor	Psychotraumatherapeuten	
Als	eerste	van	deze	certificeringstrajecten	zijn	we	gestart	met	de	certificering	
voor	psychotraumatherapeuten.	Het	Certificeringsreglement	voor	
Psychotraumatherapeuten	ziet	op	deze	certificering.	Voor	registratie	als	
Psychotraumatherapeut	bij	de	NtVP	moet	zijn	voldaan	aan	de	voorwaarden	zoals	
weergegeven	in	het	Certificeringsreglement	voor	Psychotraumatherapeuten.	Eén	



van	deze	vereisten	is	dat	in	beginsel	allen	in	dit	Reglement	uiteengezette	
opleidingsmodules	met	succes	moeten	zijn	afgerond.		
	

Accreditatie	van	opleidingen	voor	Psychotraumatherapeuten	
Dit	accreditatiereglement	regelt	de	accreditatie	van	de	bij-	en	
nascholingsactiviteiten	ten	behoeve	van	de	psychotraumatherapeuten	NtVP.	Het	
doel	van	de	accreditatie	is	het	selecteren	van	één	of	meerdere	Aanbieder(s)	die	
onderwijsmodules	voor	psychotraumatherapeuten	kan/kunnen	verzorgen.	In	dit	
reglement	zijn	ten	behoeve	daarvan	de	procedure	en	de	beoordelingscriteria	
vastgelegd	om	te	komen	tot	een	accreditatie	van	onderwijsmodules	voor	
psychotraumatherapeuten.	Ook	de	taken	en	verantwoordelijkheden	van	de	
Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	worden	in	
onderhavig	reglement	vastgelegd.	
	

Artikel	1.1:	Begripsbepaling		
In	dit	reglement	wordt	verstaan	onder		

a) de	Vereniging:	de	Nederlandstalige	Vereniging	voor	Psychotrauma	
(NtVP)	zoals	weergegeven	in	artikel	1	van	de	Akte	van	Oprichting;	

b) de	Akte	van	Oprichting:	de	Akte	van	Oprichting/de	Statuten	van	de	
NtVP;		

c) het	Bestuursreglement:	het	Bestuursreglement	van	de	NtVP,	zie	artikel	
C1	van	het	Huishoudelijk	Reglement;	

d) het	Huishoudelijk	Reglement:	het	Huishoudelijk	Reglement	van	de	
NtVP,	zie	artikel	C2	van	het	Huishoudelijk	Reglement;		

e) het	Accreditatiereglement	voor	Psychotherapeuten:	het	
Accreditatiereglement	voor	Psychotherapeuten	van	de	NtVP,	zie	artikel	
C3.1	van	het	Huishoudelijk	Reglement;	

f) het	Certificeringsreglement	voor	Psychotherapeuten:	het	
Certificeringsreglement	voor	Psychotherapeuten	van	de	NtVP,	zie	artikel	
C3.2	van	het	Huishoudelijk	Reglement;	

g) de	Ledenvergadering:	de	Ledenvergadering	van	de	NtVP,	zie	artikel	11	
tot	en	met	15	van	de	Akte	van	Oprichting,	zie	tevens	artikel	B1	van	het	
Huishoudelijk	Reglement;	

h) het	Bestuur:	het	Bestuur	van	de	NtVP	zoals	weergegeven	in	het	
Bestuursreglement	NtVP	en	artikel	8	t/m	10	van	de	Akte	van	Oprichting	
van	de	NtvP,	zie	tevens	artikel	B2	van	het	Huishoudelijk	Reglement;		

i) de	Centrale	Certificeringscommissie:	de	Centrale	
Certificeringscommissie	van	de	NtVP,	zie	artikel	B3.1	van	het	
Huishoudelijk	Reglement;	

j) de	Adviescommissie	Psychotraumatherapeuten:	de	Adviescommissie	
Psychotraumatherapeuten	van	de	NtVP,	zie	tevens	artikel	B4.1	van	het	
Huishoudelijk	Reglement;	

k) de	Beroepscommissie	Psychotraumatherapeuten:	de	
Beroepscommissie	Psychotraumatherapeuten	van	de	NtVP,	zie	tevens	
artikel	B4.2	van	het	Huishoudelijk	Reglement;		

l) de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten:	de	
Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	van	de	
NtVP,	zie	artikel	B4.3	van	het	Huishoudelijk	Reglement;	



m) de	Commissie	Individuele	Certificering	Psychotraumatherapeuten:	
de	Commissie	Individuele	Certificering	Psychotraumatherapeuten	van	de	
NtVP,	zie	artikel	B4.4	van	het	Huishoudelijk	Reglement;	

n) het	Ambtelijk	Secretaris:	de	Ambtelijk	Secretaris	van	de	NtVP.	
o) Aanbieder:	een	opleidingsinstelling	of	opleider	die	voor	zijn	aanbod	van	

bij-	en	nascholingsactiviteiten	accreditatiepunten	toegekend	gekregen	
heeft	en	dit	geaccrediteerde	aanbod	onder	de	aandacht	brengt	van	
potentiële	deelnemers.	

p) Aanvrager:	een	opleidingsinstelling	of	opleider	die	een	aanbod	van	bij-	
en	nascholingsactiviteiten	heeft	en	voor	dit	aanbod	een	
accreditatieaanvraag	heeft	ingediend.	

q) Accreditatie:	Een	aan	een	onderwijsgevende	organisatie	verleend	
keurmerk	in	dat	aangeeft	dat	aan	bepaalde	maatstaven	ten	aanzien	van	
kwaliteit	wordt	voldaan.	

r) Certificering:	Een	door	een	onafhankelijke	instantie	(hier	de	NtVP)	op	
basis	van	vooraf	opgestelde	normen	en	eisen	afgeven	
garantiebewijs/erkenning	betreffende	de	kwaliteit,	doeltreffendheid	en	
betrouwbaarheid	van	de	geleverde	dienst	door	een	
psychotraumatherapeut.		

s) Onderwijsmodule:	Onderwijsmodules	zijn	op	zich	zelf	staande,	
identificeerbare	groepen	van	theorieopdrachten	en/of	
vaardigheidsbevorderende	activiteiten.1	De	modules	vormen	de	
bouwstenen	van	de	opleiding	tot	psychotraumatherapeut,	zijn	los	te	
volgen	en	worden	ieder	afgerond	middels	toetsing	van	de	eisen	die	
specifiek	zijn	voor	de	onderwijsmodule.2		

t) Psychotraumatherapeut:	Een	psychotraumatherapeut	is	een	BIG-
geregistreerde	GZ-psycholoog,	klinisch	psycholoog,	psychotherapeut	of	
psychiater	die	een	door	de	NtVP	geaccrediteerde	roep	van	
onderwijsmodules	voor	psychotraumatherapeuten	met	goed	gevolg	heeft	
afgerond.	Dit	betekent	dat	bij	elke	module	is	voldaan	aan	de	eisen	ten	
aanzien	van	theoretische	kennis	en/of	te	beheersen	vaardigheden.	
Wanneer	alle	onderwijsmodules	succesvol	zijn	afgerond,	heeft	de	
deelnemer	het	certificaat	van	psychotraumatherapeut	behaald.	\	

	
	
	

	

																																																								
1	De competenties van een psychotraumatherapeut hebben naast theoretische kennis en handelingsvaardigheid ook 
betrekking op attitude. Het gaat om de vaardigheid om binnen een steeds wisselende context de aanwezige kennis 
zo effectief mogelijk in te zetten en als het ware in te voelen wat nodig is. Deze attitude wordt verondersteld 
aanwezig te zijn bij een BIG-geregistreerde therapeut en daarom niet specifiek benoemd in het PvE voor 
onderwijsmodules.	
2	Als toelatingseis voor een module geldt dat de voorgaande module is afgerond. Module 4 (behandeling) kan dus 
niet gevolgd worden wanneer module 3 (indicatiestelling) nog niet is afgerond. De modules moeten zodanig zijn 
vormgegeven dat de kandidaat psychotraumatherapeut modules kan volgen die door verschillende 
opleidingsinstituten worden aangeboden.	



Hoofdstuk	2:	Materiële	bepalingen	Accreditatie	
Psychotraumatherapeut	

Algemene	toelichting	
Aanbieders	die	onderwijsmodules	voor	psychotraumatherapeuten	willen	laten	
accrediteren	door	de	NtVP	moeten	aan	zekere	inhoudelijke	voorwaarden	
voldoen.	In	onderhavig	hoofdstuk		staan	de	materiele	bepalingen	hieromtrent	
uiteen	gezet.	Bijlage	1	beschrijft	de	precieze	inhoudelijke	eisen	waaraan	de	
onderwijsmodules	moeten	voldoen.		
	
De	ter	accreditatie	voorgelegde	onderwijsmodules	worden	op	drie	gronden	
beoordeeld:	

1. kwaliteit	onderwijsmodules	en	helderheid	lesprogramma		
2. kwaliteit	docenten		
3. kwaliteit	organisatie	Aanvrager/referenties	

Onderstaand	is	nader	toegelicht	hoe	de	beoordeling	tot	stand	komt.	
	

Artikel	2.1:	Vereisten	onderwijsmodules	
a)	Inhoudelijk	moeten	de	onderwijsmodules	voldoen	aan	de	criteria	zoals	
vermeld	in	bijlage	1.	Deze	inhoudelijk	criteria	worden	beoordeeld	aan	de	had	
van	de	volgende	beoordelingscriteria:	

- Mate	waarin	inhoudelijke	thema’s	worde	behandeld;	
- Samenhang	onderdelen	binnen	het	lesprogramma;	
- Bewezen	kwaliteit	van	de	te	gebruiken	onderwijsmethoden;	
- Registratie	deelname;	
- Kwaliteit	toetsing.	

b)	Aanvrager	moet	een	band	hebben	met	zorg	en/of	onderwijs,	toetsbare	
ervaring	op	het	domein	van	zorggerelateerde	opleidingen	hebben	en	beschikken	
over	kwaliteitskeurmerken	(Bijlage	8:	Referentieprojecten).	
c)	De	aanvrager	verstrekt	bij	de	accreditatieaanvraag	de	volgende	gegevens	aan	
de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	(per	
onderwijsmodule):	

- een	omschrijving	van	de	leerdoelen	en	inhoud	van	de	bij-	en	
nascholingsactiviteit;	

- het	aantal	contactmomenten	van	de	bij-	en	nascholingsactiviteit	in	de	
periode	waarvoor	accreditatie	wordt	aangevraagd;	

- de	totale	duur	van	het	contact;	
- de	beoogde	deelnemers	(doelgroep)	van	de	bij-	en	nascholingsactiviteit;	
- de	studiebelasting	met	onderbouwing	en	een	specificatie	van	de	

contacturen	verdeeld	over	de	relevante	taakgebieden;	
- het	maximum	aantal	deelnemers;	
- de	toelatingsvereisten;	
- een	omschrijving	per	onderwijsmodule	van	de	manier	waarop	

kennisoverdracht	en	vaardigheidstraining	plaatsvinden/gebruikte	
didactische	werkvormen	en	eventueel	hulpmiddelen;	

- de	gebruikte	literatuur	(voor	zover	afwijkend	met	toelichting);	
- de	aard	en	wijze	van	toetsing;	
- een	samenvatting	van	de	leerstof;	



d)	Met	betrekking	tot	de	toetsing	geldt	dat	de	volgende	toetsvormen	worden	
geaccepteerd:	

- take	home	tentamen;	
- individuele	presentatie;	
- schriftelijke	rapportage	met	toepassing	van	het	geleerde;	
- schriftelijke	casusbeschrijving;	
- schriftelijk	tentamen;	
- mondelinge	toetsing.	

	

Artikel	2.2:	Vereisten	docenten/sprekers	
a)	Onder	een	docent	wordt	verstaan	degene	die	de	bij-	en	nascholingsactiviteit	
verzorgt	en	die:	

- verantwoordelijk	is	voor	een	goede	invulling	en	een	goed	verloop	van	de	
bij-	en	nascholingsactiviteit,	en	

- verantwoordelijk	is	voor	het	verzorgen	van	de	toetsing	en	het	uitreiken	
van	een	aanwezigheidscertificaat.		

b)	Per	onderwijsmodule	zijn	bekwaamheidseisen	vastgesteld	voor	docenten.	
Verder	zijn	de	volgende	beoordelingscriteria	van	toepassing:	

- aantal	jaren	ervaring	als	opleider;	
- kennis	van	de	materie	(o.a.	te	beoordelen	op	basis	van	het	aantal	ter	zake	

doende	publicaties);	
- ’’standing’’/erkenning	in	het	veld	(op	basis	van	publicaties	en	

intersubjectief	oordeel	beoordelaars).	
c)	Het	opleidingsinstituut	dient	middels	het	overleggen	van	CV’s	(zie	bijlage	7)	
van	de	docenten	aan	te	tonen	dat	de	docenten	over	de	gevraagde	competenties	
beschikken.	Wanneer	het	onderwijs	door	een	enkele	docent	wordt	aangeboden,	
moet	ook	het	CV	worden	ingediend	van	de	docent	die	eventueel	als	vervanger	
kan	optreden.	
d)	Indien	het	opleidingsinstituut	de	onderwijsmodule	niet	langer	kan	aanbieden,	
is	zij	verplicht	de	kandidaat	psychotraumatherapeuten	te	begeleiden	naar	
onderwijsmodules	die	elders	worden	aangeboden.	
	

Artikel	2.3:	Afwijken	van	procedure	
De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	kan,	binnen	het	
doel	van	de	accreditatie,	beargumenteerd	afwijken	van	de	inhoudelijke	
kwaliteitseisen	zoals	deze	in	onderhavig	reglement	zijn	vastgelegd.			



	

Hoofdstuk	3:	Formele	bepalingen	Accreditatie	
Psychotraumatherapeuten	
	

Algemene	toelichting	
Aanbieders	die	onderwijsmodules	voor	psychotraumatherapeuten	willen	laten	
accrediteren	door	de	NtVP	moeten	aan	zekere	voorwaarden	voldoen.	Daarnaast	
gelden	er	bepaalde	regels	met	betrekking	tot	de	accreditatieaanvraag.	In	
onderhavig	hoofdstuk		staan	de	formele	bepalingen	hieromtrent	uiteen	gezet.		
	

Artikel	3.1:	Algemene	voorwaarden	
a) Het	doen	van	een	aanvraag	tot	accreditatie	impliceert	dat	Aanvrager	

instemt	met	het	accreditatiereglement.	
b) De	aanvraag	tot	accreditatie	dient	door	een	daartoe	rechtsgeldig	

bevoegde	persoon	te	worden	ondertekend.	
c) De	aanvraag	tot	accreditatie	dient	gesteld	te	zijn	in	de	Nederlandse	taal.	

Correspondentie,	contacten	en	het	afsluiten	van	de	raamovereenkomst	
zullen	eveneens	in	de	Nederlandse	taal	geschieden.	

d) Aanvrager	mag	de	gegevens,	die	de	NtVP		in	verband	met	deze	procedure	
ter	beschikking	stelt,	alleen	gebruiken	voor	het	doel	waarvoor	ze	zijn	
verstrekt.	

e) Het	is	Aanvrager	niet	toegestaan	medewerk(st)ers	van	NtVP	tijdens	de	
aanvraagprocedure	rechtstreeks	te	benaderen	met	betrekking	tot	de	
accreditatieaanvraag,	anders	dan	de	genoemde	contactpersonen.	

f) De	NtVP	zal	de	aanvraag	tot	accreditatie,	alle	bijlagen,	verklaringen,	
documentatie	en	dergelijke	welke	u	in	het	kader	van	de	
accreditatieaanvraag	toezendt,	afgeeft	of	laat	afgeven	vertrouwelijk	
behandelen.	

g) De	door	u	verstrekte	informatie	wordt	na	afloop	niet	geretourneerd.	
	

Artikel	3.2:	Contactpersonen	
a)	Contactpersonen	NtVP	
Voor	vragen	met	betrekking	tot	de	accreditatiesprocedure	en	de	inhoud	van	de	
accreditatie:	
	
Organisatie	 NtVP	
Functie	 Ambtelijk	Secretaris	
E-mail	 certificering@ntvp.nl		
Postadres	 Nienoord	5,	1112	XE	Diemen	
	
Bij	afwezigheid	is	zijn	vervanger:		
	
Organisatie	 NtVP	



Functie	 Algemeen	Bestuur	NtVP	
E-mail	 apjm.de.wijs@gmail.com		
Postadres	 Nienoord	5,	1112	XE	Diemen	
	
b)	Contactpersonen	Aanvrager	
De	NtVP	wenst	het	contact	met	u	als	Aanvrager	te	laten	verlopen	via	één	
contactpersoon	en	één	plaatsvervanger	van	deze	contactpersoon	van	uw	
organisatie.	Beide	personen	dienen	gemachtigd	te	zijn	om	namens	uw	
organisatie	te	kunnen	optreden.		
De	namen,	adressen	en	telefoonnummers	van	de	contactpersoon	en	zijn/haar	
plaatsvervanger	dienen	in	uw	aanvraag	tot	accreditatie	te	worden	vermeld.	
	

Artikel	3.3:	Aanvraag	en	kosten	
a) Uw	aanvraag	voor	accreditatie	dient	rechtsgeldig	ondertekend	en	in	

tweevoud	te	worden	ingediend.	Daarnaast	dient	een	digitale	versie	
van	de	inschrijving	te	worden	aangeleverd.	Indien	er	verschil	bestaat	
tussen	de	versie	op	papier	en	digitaal,	wordt	de	ondertekende	
papieren	versie	als	de	correcte	beschouwd	en	zal	de	daarin	verstrekte	
informatie	voor	de	beoordeling	van	de	accreditatieaanvraag	worden	
aangehouden.	

b) De	envelop	met	uw	inschrijving	kunt	u	sturen	naar:		
Nederlandstalige	Vereniging	voor	Psychotrauma	
t.a.v.	Jacob	de	Boer	
Nienoord	5	
1112	XE	Diemen	

c) Op	alle	bij	de	accreditatieaanvraag	in	te	zenden	bijlagen	gelieve	uw	naam	
en	adres	te	vermelden.	

d) Onvolledige	aanvragen	worden	niet	in	behandeling	genomen.	
e) Voor	de	beoordeling	van	de	accreditatieaanvraag	wordt	150	euro	per	

onderwijsmodule	in	rekening	gebracht.	Wanneer	kandidaat	
psychotraumatherapeuten	geen	gebruik	maken	van	een	
geaccrediteerde	onderwijsmodule,	brengt	de	NtVP	25	euro	extra	in	
rekening	voor	de	beoordeling	van	de	casuïstiek.	

f) Een	accreditatieaanvraag	wordt	in	behandeling	genomen	nadat	de	
administratiekosten	zijn	ontvangen.	

g) Wanneer	geen	accreditatie	wordt	verleend	op	grond	van	een	
accreditatieaanvraag,	vindt	geen	restitutie	plaats.	

	

Artikel	3.4:	Verplichtingen	aanvrager	
a) Het	is	de	aanvrager	verboden	om	gedurende	de	accreditatieprocedure,	

dat	wil	zeggen	na	de	indiening	van	de	accreditatieaanvraag	en	voordat	
de	commissie	over	de	accreditatieaanvraag	heeft	beslist,	aan	derden	
mee	te	delen	dat	het	betreffende	bij-	of	nascholingsaanbod	
geaccrediteerd	is.	



b) Opleiders	kunnen	gezamenlijk	een	opleidingsmodule	aanbieden.3	In	geval	
gezamenlijk	één	of	meer	opleidingsmodule(s)	worden	aangeboden,		
dient	altijd	te	zijn	aangegeven	wie	de	eindverantwoordelijkheid	
draagt.		

c) Aanbieder	dient	tijdens	de	geldigheidstermijn	van	een	geaccrediteerde	
bij-	en	nascholingsactiviteit	elke	wijziging	in	het	aanbod	direct	mee	te	
delen	aan	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten.	

Artikel	3.5:	Besluitvorming	accreditatieaanvraag	
Zie	artikel	5.3	van	onderhavig	reglement	wat	betreft	de	besluitvorming	van	de	
Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	met	betrekking	tot	
de	accreditatieaanvraag.		

Artikel	3.6:	Intrekking	accreditatie	
Toekenning	van	accreditatiepunten	wordt	door	de	Commissie	Accreditatie	
Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	ingetrokken:	

a. in	geval	van	een	substantiële	wijziging	in	geaccrediteerde	bij-	en	
nascholingsactiviteiten;	

b. wanneer	daarvoor	anderszins	ernstige	redenen	bestaan;	
c. op	verzoek	van	de	aanbieder.	

	

Artikel	3.7:	Duur	accreditatie		
De	accreditatie	is	geldig	gedurende	vier	jaar.		
	

Artikel	3.8:	Publicatie	accreditatie	
De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	publiceert	een	
lijst	van	geaccrediteerde	activiteiten	via	de	daartoe	geëigende	kanalen.	
	

Artikel	3.9:	Gerechtelijke	stappen	
De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	behoudt	zich	
het	recht	voor	om	gerechtelijke	stappen	te	ondernemen	tegen	elke	
onderwijsinstelling	die	bij	het	aanbieden	van	opleidingsmodules	ten	onrechte	
stelt	of	op	andere	wijze	de	indruk	wekt	geaccrediteerd	te	zijn	door	de	NtVP.	

																																																								
3	Bijvoorbeeld	bij	modules	3	en	4	(behandeling)	is	het	denkbaar	dat	
beroepsverenigingen	het	onderwijs	(gedeeltelijk)	aanbieden.	



	

Hoofdstuk	5:	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	

Artikel	5.1:	Samenstelling	Commissie		
a) De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	is	een	

permanente	commissie,	geformeerd	overeenkomstig	artikel	1	lid	5	van	
het	Bestuursreglement.	Alle	leden	worden	benoemd	door	het	bestuur.		De	
commissie	bestaat	uit	deskundigen	op	het	terrein	van	de	
psychotraumatologie	en	het	terrein	van	de	te	certificeren	beroepsgroep	in	
het	bijzonder.	Voor	verschillende	beroepsgroepen	kunnen	verschillende	
commissies	ingesteld	worden.	De	commissies	bestaan	uit	onafhankelijke	
deskundigen	van	binnen	en	buiten	de	NtVP	

b) Het	Bestuur	kan	besluiten	dat	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	voor	een	afgebakende	periode	tevens	als	
Opleidingscommissie	fungeert.	

Artikel	5.2:	Taken	Commissie		
a) De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	is	belast	

met	de	uitvoering	van	de	gezamenlijke	accreditatie	van	bij-	en	
nascholingsactiviteiten	voor	psychotraumatherapeuten	door	de	NtVP.	Zij	
is	verantwoordelijk	voor	het	accrediteren	van	bij-	en	nascholing.	Onder	
bij-	en	nascholing	wordt	verstaan	het	verwerven	of	actualiseren	van	
kennis	en	vaardigheden	door	het	volgen	van	cursorisch	onderwijs.	

b) De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	bestaat	
uit	een	onafhankelijke	voorzitter	en	ten	minste	twee	leden.	Ook	hierin	zit	
tenminste	1	bestuurslid	van	de	NtVP.	

c) De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	wordt	
ondersteund	door	de	Secretaris	van	de	NtVP.	

d) De	Akte	van	Oprichting,	het	Huishoudelijk	Reglement	en	het	
Accreditatiereglement	voor	Psychotherapeuten	zijn	leidraad	bij	deze	
werkzaamheden.	De	eindverantwoordelijkheid	voor	besluiten	en	
werkzaamheden	van	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	berust	bij	het	Bestuur.	Eén	keer	per	jaar	legt	
de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	
verantwoording	af	over	haar	werkzaamheden	middels	een	jaarverslag.	

Artikel	5.3:	Beslissing	op	aanvraag	
a) De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	neemt	

een	beslissing	op	de	aanvraag	voor	registratie	en/of	dispensatie	indien	zij	
beschikt	over	alle	voor	de	besluitvorming	noodzakelijk	geachte	
informatie.	Betreffende	Commissie	kan	hiertoe	in	alle	stadia	van	de	
beoordelingsprocedure	om	nadere	informatie	verzoeken.	

b) De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	Psychotraumatherapeuten	beslist	
uiterlijk	binnen	8	weken	na	in	behandelingname	van	de	aanvraag	voor	
registratie	en/of	dispensatie.	De	beslissing	kan	voor	ten	hoogste	vier	
weken	worden	verdaagd.	



c) De	beslissing	wordt	schriftelijk	medegedeeld	aan	de	Aanvrager	en	bevat	
een	deugdelijke	motivering.	

Artikel	5.4:	Intrekking	aanvraag	
Tot	het	moment	waarop	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	op	de	aanvraag	voor	registratie	en/of	dispensatie	
heeft	beslist,	kan	de	aanvraag	worden	ingetrokken	door	de	Aanvrager.	De	
intrekking	vindt	schriftelijk	en	ondertekend	plaats.	Daarnaast	wordt	een	digitale	
versie	gemaild	aan	de	Ambtelijk	Secretaris	van	de	NtVP.		
	

Artikel	5.5:	Bezwaar	en	beroep	
Zie	voor	de	mogelijkheden	wat	betreft	het	aantekenen	van	bezwaar	of	beroep	
hoofdstuk	D:	‘Bezwaar	en	beroep’	van	het	Huishoudelijk	Reglement	NtVP.	Zie	
hoofdstuk	4	‘Beroepscommissie	Psychotraumatherapeuten’	van	het	
Certificeringsreglement	voor	Psychotraumatherapeuten	met	betrekking	tot	de	
commissie	waarbij	beroep	kan	worden	ingesteld.		
	

Artikel	5.6:	Termijn	commissieleden		
a) Men	kan	maximaal	vier	jaar	lid	zijn	van	de	Commissie	Accreditatie	

Onderwijs	Psychotraumatherapeuten.	Wanneer	deze	termijn	is	
verstreken	kan	men	eenmaal	worden	herbenoemd,	voor	opnieuw	een	
termijn	van	maximaal	vier	jaar.	

b) De	leden	van	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	treden	periodiek	af	volgens	een	rooster	van	
aftreden,	dat	is	opgesteld	door	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten,	om	zoveel	mogelijk	te	voorkomen	dat	veel	
leden	tegelijk	aftreden.	De	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	mag	het	rooster	van	aftreden	te	allen	tijde	
wijzigen.	Wijziging	van	het	rooster	kan	echter	niet	meebrengen	dat	een	
zittend	lid	van	de	Commissie	Accreditatie	Onderwijs	
Psychotraumatherapeuten	voor	een	langere	termijn	aanblijft	dan	
waarvoor	hij	is	benoemd	dan	wel	tegen	zijn	wil	vóór	het	verstrijken	van	
de	termijn	waarvoor	hij	is	benoemd	moet	aftreden.	

	



	

Hoofdstuk	6:	Slotbepalingen	

Artikel	6.1:	Inwerkingtreding		
Het	Accreditatiereglement	voor	Psychotraumatherapeuten	treedt	in	werking	
met	ingang	van	5	juni	2013.	
	

Artikel	6.2:	Wijziging	
Wijziging	en/of	aanvulling	van	het	Accreditatiereglement	voor	
Psychotraumatherapeuten	geschiedt	op	voorstel	en	met	goedkeuring	van	het	
Bestuur	van	de	NtVP	en	in	overeenstemming	met	de	Statuten	van	de	NtVP.		
	


