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Bron: Opleidingsreglement voor de Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie Vastgesteld in de 
ledenvergadering d.d. 13 december 2011  

 
 
DE ERKENNING ALS SUPERVISOR  
ARTIKEL 23 
1. De aanvrager dient tenminste vier jaar lid-specialist van de vereniging te zijn,  

dan wel lid-specialist plus supervisor van een van de erkende specialistische 
psychotherapieverenigingen (SPV-en). Indien de aanvrager een door de VKJP 
erkende supervisorcursus heeft gevolgd en met voldoende resultaat heeft 
afgesloten, dan geldt een termijn van 3 jaar lid-specialist van de vereniging. 

2. De supervisor kinder-en jeugdpsychotherapie dient tenminste zes jaar  
ervaring als kinder-en jeugdpsychotherapeut te hebben en ook in de afgelopen 
drie jaar gemiddeld drie eigen psychotherapieën met kinderen, jeugdigen en/of 
gezinnen (met kinderen of jeugdigen als aangemelde cliënt) per jaar te hebben 
verricht. 

3. De supervisor houdt zich volgens de geldende normen bepaald door het 
Dagelijks Bestuur, middels na-en bijscholing, en/of door te publiceren op het 
gebied van de kinder-en jeugdpsychotherapie, op de hoogte van de recente 
ontwikkelingen wat theorie en techniek van de kinder-en jeugdpsychotherapie 
betreft, zoals onderwezen binnen de opleidingen. 

4. De supervisor dient twee referenten op te geven die beiden lid en supervisor  
van de vereniging zijn en hen te verzoeken het bestuur te informeren over de 
kwaliteiten van de aanvrager als psychotherapeut en supervisor. 

5.  De vereniging kent buitengewone supervisoren. Het bestuur kan een  
supervisor van een van de specialistische verenigingen als buitengewoon 
supervisor van de VKJP erkennen wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:  
a.) de buitengewoon supervisor dient aantoonbare kennis te hebben van de 
gezonde en pathologische ontwikkeling van kinderen en jeugdigen; 
b.) de buitengewoon supervisor dient minimaal de laatste zes jaar te hebben 
gewerkt in een setting waar kinderen of jeugdigen de aangemelde cliënt zijn; 
c.) de buitengewoon supervisor dient minimaal drie cliënten (systemen) in 
psychotherapeutische behandeling te hebben waarbij het kind of de jeugdige 
de aangemelde cliënt is; 
d.) er moet een aantoonbare reden zijn waarom men geen lid-specialist van de 
vereniging kan worden; 
e.) de buitengewoon supervisor dient minimaal belangstellende van de 
vereniging te worden. 

6. De aanvraag voor het (buitengewoon) supervisorschap dient schriftelijk te  
geschieden bij het bestuur van de vereniging met gebruikmaking van de 
daartoe bij het secretariaat te verkrijgen formulieren.  

7. De erkenning als (buitengewoon) supervisor wordt verleend voor een periode  
van vijf jaar waarna bij het bestuur van de vereniging verlenging dient te 
worden aangevraagd. Het buitengewoon supervisorschap wordt beperkt tot de 
specifieke competentie van de buitengewoon supervisor.  

8. Voorwaarden voor verlenging van het supervisorschap:  
a.) artikel 21.3 dient onverkort van toepassing te zijn;  
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b.) de supervisor dient in de afgelopen vijf jaar tenminste drie supervisies in   

  het kader van een opleiding te hebben gegeven; 

  c.) de supervisor zorgt dat in elk geval drie supervisanten het  

  voorgestructureerde evaluatieformulier invullen; 

  d.) de supervisor dient over de periode van 5 jaar deel te nemen aan minimaal  

  twee VKJP activiteiten (o.a. jaarlijks congres, wetenschappelijke conferentie,  

  studiemiddagen). 

9. Voorwaarden voor verlenging van het buitengewoon supervisorschap: a.) de   

  buitengewoon supervisor dient praktisch werkzaam te zijn gebleven in een  

  setting waar kinderen en jeugdigen de aangemelde cliënten zijn en dient ook  

  zelf deze doelgroep te behandelen; b.) de buitengewoon supervisor is  

  supervisor gebleven van de specialistische vereniging op grond waarvan hij  

  indertijd erkenning als buitengewoon supervisor van de VKJP heeft gekregen. 

10. Een afwijzing van het verzoek tot verlenging van het (buitengewoon)  

  supervisorschap kan niet gevolgd worden door een aanvraag voor het  

  supervisorschap, wel door een hernieuwd verzoek tot verlenging. 

ARTIKEL 24 

Bij aanvraag tot erkenning van de onder artikel 13, 14, 15, 19, 22, 23 genoemde 

erkenningen dient een bedrag van € 50 betaald te worden. 


