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Hieronder staan de bachelor- en masteropleidingen waarmee je voldoet aan de 

vooropleidingseisen voor de opleiding tot systeemtherapeut. Hierbij is vermeld of deze 

voldoende theoretische kennis bevatten van ontwikkelingspsychologie en 

psychopathologie.  

Let op: dit overzicht gaat niet over de overgangsregeling. Als je hiervoor in aanmerking wilt 

komen, dan verwijzen we je naar het pdf-document ‘overgangsregeling’ bij de 

vooropleidingseisen op onze website.   

Vooropleidingseisen  

• Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- en masteropleiding op hbo- of 

universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de 

geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen 

van de volgende onderdelen: 

o ontwikkelingspsychologie 

o psychopathologie 

o gespreksvaardigheden 

• Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector. 

 

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie dient op meer dan hbo-niveau te zijn 

gevolgd. Hierop zijn de volgende uitzonderingen: Als je de hbo-bachelor opleiding 

pedagogiek hebt gedaan, is je kennis van ontwikkelingspsychologie voldoende 

aangetoond. Als je de hbo-bacheloropleiding toegepaste psychologie hebt gedaan, dan 

is je kennis van zowel ontwikkelingspsychologie als psychopathologie voldoende 

aangetoond.  

 

‘Apart aantonen’ houdt in dat je theoretische kennis van dit onderdeel onvoldoende is 

aangetoond. Je dient dan een aanvullende cursussen te doen m.b.t. dit onderdeel. De 

mogelijkheden vind je op onze website (zie de vooropleidingseisen).   

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Twijfel je of je met je 

vooropleiding in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de NVRG, neem dan 

contact met ons op via nvrg@nvrg.nl of 020-6123078. 

  

https://www.nvrg.nl/lid-systeemtherapeut
https://www.nvrg.nl/lid-systeemtherapeut
mailto:nvrg@nvrg.nl
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Geschikte hbo-master opleidingen (mits voorafgegaan door een passende 

hbo-bachelor: toegepaste psychologie, SPH, social work, pedagogiek, 

verpleegkunde of psychomotorische therapie) 
 

 Geschikt 

Ja/nee 

Psycho- 

pathologie 

Ontwikkelings- 

psychologie 

Gespreks- 

vaardigheden 

Toegepaste 

Psychologie voor 

professionals- 

specialisatie 

Psychologie in de 

hulpverlening  

Ja voldoende voldoende voldoende 

Toegepaste 

Psychologie voor 

Professionals – 

specialisatie Kinder-en-

Jeugdpsychologie 

Ja Apart aantonen voldoende voldoende 

Contextuele 

Benadering, richting 

Hulpverlening, CHE 

Ja voldoende voldoende voldoende 

Advanced Nursing 

Practice / 

Verpleegkundig 

Specialist 

Ja voldoende voldoende voldoende 

Pedagogiek Ja Apart aantonen voldoende voldoende 

Health care en Social 

work 

Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

Social work Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

Psychomotorische 

therapie 

Ja Voldoende Apart aantonen voldoende 

Begeleidingskunde 

HAN/Rotterdam 

Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

Interprofessioneel 

werken met Jeugd, 

VIAA Zwolle 

Ja voldoende voldoende voldoende 

Forensisch sociale 

professional 

Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

Jeugdzorg Hogeschool 

Leiden 

Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

SEN Nee Nvt nvt  

Speltherapie CHE Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Twijfel je of je met je 

vooropleiding in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de NVRG, neem dan 

contact met ons op via nvrg@nvrg.nl of 020-6123078. 
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Geschikte universitaire master opleidingen (mits voorafgegaan door een 

passende bacheloropleiding) 
 

 Geschikt 

Ja/nee 

Psycho- 

pathologie 

Ontwikkelings- 

psychologie 

Gespreks- 

vaardigheden 

Universitaire bachelor 

en master 

    

Psychologie (met 

uitzondering van 

oriëntatie arbeids- en 

organisatiepsychologie) 

ja voldoende voldoende voldoende 

Arbeids- en 

organisatiepsychologie 

Nee nvt nvt nvt 

Orthopedagogiek Ja Apart aantonen voldoende voldoende 

Pedagogiek Ja Apart aantonen voldoende  

Culturele antropologie Nee nvt nvt nvt 

Medische antropologie Nee nvt nvt nvt 

Geneeskunde Ja voldoende voldoende voldoende 

Bewegings-

wetenschappen 

Ja voldoende voldoende voldoende 

Gezondheids-

psychologie 

Ja voldoende voldoende voldoende 

Mental Health 

universiteit Maastricht 

Ja voldoende voldoende voldoende 

Master 

Zorgmanagement 

Erasmus Rotterdam 

Ja Apart aantonen Apart aantonen voldoende 

Klinische Gezondsheids-

wetenschappen 

richting verplegings-

wetenschappen, 

Universiteit Utrecht 

ja voldoende voldoende voldoende 

Algemene Sociale 

Wetenschappen 

nee nvt nvt nvt 

 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Twijfel je of je met je 

vooropleiding in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de NVRG, neem dan 

contact met ons op via nvrg@nvrg.nl of 020-6123078. 
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