Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
Voorlichtingsavond woensdag 5 februari 2020 over de opleiding tot
PSYCHOANALYTICUS VOOR VOLWASSENEN / EN
KINDEREN EN JEUGDIGEN
Locatie: Olympiaplein 4, 1076 AB Amsterdam
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Organisatie: Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV)

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) verzorgt een
internationaal erkende opleiding tot psychoanalyticus voor volwassenen en
kinderen/jeugdigen, om zowel psychoanalyses als psychoanalytische
psychotherapieën te kunnen verrichten.
Jaarlijks start er een cursusgroep bij voldoende deelnemers.
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten:
a. zij die een relevante BIG-registratie hebben (psychiaters, klinisch
psychologen, psychotherapeuten en zij die daartoe in opleiding zijn).
b. artsen en GZ-psychologen waarbij eventuele hiaten in kennis en ervaring
moeten worden aangevuld.
c. bij hoge uitzondering: zij die na een universitaire scholing niet aan de onder a
of b genoemde condities voldoen, maar door speciale begaafdheid en het
voldoen aan aanvullende eisen over een uitgangspunt beschikken dat
gelijkwaardig is aan het onder a of b genoemde.
Enkele kenmerken van de opleiding zijn:
• het doen van een eigen leeranalyse.
• cursorisch onderwijs in kleine groepen door ervaren
psychoanalytici.
• langlopende praktische seminaars om technische
vaardigheden te ontwikkelen.
• het verrichten van twee psychoanalyses en twee
psychoanalytische therapieën onder intensieve supervisie.
• gericht op het zelfstandig verrichten en indiceren van
psychoanalyses en psychoanalytische therapieën en het
ontwikkelen van een psychoanalytische praktijk.
Programma voorlichtingsavond zie hieronder
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19.30 - 19.45
19.45 - 20.05

20.05 - 20.25

20.25 - 20.45
20.45 - 21.30
21.30 - 22.00

Ontvangst en koffie
Introductie over de NPaV en de opleiding tot
psychoanalyticus voor volwassenen en kinderen/jeugdigen
door Wouter Gomperts, voorzitter Opleidingscommissie
Introductie over de opleiding tot psychoanalyticus voor
kinderen/jeugdigen
door Fernanda Sampaio de Carvalho, lid Opleidingscommissie
Het onderwijscurriculum
toegelicht door Mariëtte Kester, lid Cursuscommissie
Gesprek met twee opleidelingen en vragen
Borrel en informeel moment om informatie te vragen/krijgen.

De toelatingsprocedure voor de opleiding vraagt tijd en zorgvuldigheid. Daarom
kunnen wij bij aanmeldingen na 15 mei niet garanderen deze voor september te
hebben afgerond.

Inschrijving voor deze voorlichtingsavond bij het secretariaat van de NPaV:
info@npav.nl
Informatie Angela Binken/Annick Grove, secretariaat van de NPaV,
020-6737389 (ma + do)
Olympiaplein 2, 1076 AB Amsterdam

In het geval dat u personen kent die deze informatie niet ontvangen hebben,
maar er wel belangstelling voor zouden kunnen hebben, stellen wij het zeer op
prijs als u de informatie doorgeeft of de betreffende(n) met ons in contact
brengt.
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