
status
reeds afgestudeerde Psychotherapeuten en 

Psychotherpeuten met verworven rechten en ECP-
houders

reeds afgestudeerde Bachelors en Masters
studenten in een 4-jarig Postgraduaat Psychotherapie verbonden aan een 

Universiteit of Hogeschool (minstens 70 ECTS)

EQF niveau - 
vooropleiding

minstens Bachelor (Prof./Acad.) EQF 6 - 
toegepaste psychologie/psychologisch consulent, 

sociaal werk, orthopedagogisch consulent, 
gezinswetenschappen, toegepaste 

gezondheidswetenschappen, sociale re-
adaptatiewetenschappen, verpleegkunde

Bachelors en Masters (EQF 6/7) - B: toegepaste 
psychologie/psychologisch consulent, sociaal 

werk, orthopedagogisch consulent, 
gezinswetenschappen, toegepaste 

gezondheidswetenschappen, sociale re-
adaptatiewetenschappen, verpleegkunde - M: 

(klinische) psychologie, (klinische) 
orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, 

sociale wetenschappen, criminologie

Bachelor of Graduaat gelijkgesteld aan Bachelor (EQF 6) en Master (EQF 
7)

attestering en 
certifiëring

certifiëring certifiëring

na de EMDR opleiding krijgt u een attest van deelname - de 
certifiëring volgt na afronding van een upgrade (bv. een 

Microdegree bij Howest - 16 ECTS - 4 vakken - algemene 
psychologie/basis van gedrag, 

levenslooppsychologie/ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en 
psychopharmacologie - elk vak 4 ECTS) of EVC (Eerder Verworven 

Competenties) of EVK (Eerder Verworven Kennis) - EVC en EVK worden 
beoordeeld door de docenten/organisatoren van de EMDR opleiding - ook 

Open Universiteit certificaten kunnen, na assessment, acrreditaties 
opleveren

met actieve 
praktijk

taalkennis 

Toelatingscriteria tot de opleiding: EMDR in Therapie en Coaching - 2024 - EMDR Center London/Munich & P&P Consult - Neuro- Psychotherapeutisch Centrum

minstens 16 u. actieve praktijkvoering per week in loondienst of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep (de inhoud van uw praktijkvoering kan worden bevraagd)

passieve kennis van het Engels

een 4-jarig Postgraduaat (minstens 70 ECTS) 
verbonden aan een Hogeschool of Universiteit 
(Integratieve PT / Interactionele Vormgeving / 

Systeemtheoretische PT / ACT / Psychoanalytische 
PT / Gestalt PT / Cliëntgerichte PT / 

Oplossingsgerichte Cognitieve Systeem PT,...)

een 4-jarig Postgraduaat (minstens 70 ECTS) verbonden aan een 
Hogeschool of Universiteit (Integratieve PT / Interactionele Vormgeving / 

Systeemtheoretische PT / ACT / Psychoanalytische PT / Gestalt PT / 
Cliëntgerichte PT / Oplossingsgerichte Cognitieve Systeem PT,...)

PT opleiding


