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Noodzakelijk voor registratie cognitief gedragstherapeut VGCt ®
Je volgt nu de basiscursus cognitieve gedragstherapie.
Hierna kun je verder met het opleidingstraject dat
bestaat uit vervolgcursussen, supervisie, leertherapie
en het schrijven van een N=1-verslag. Om je opleiding
te vervolgen heb je een PE-portfolio nodig.

Supervisie volgen = PE-portfolio gebruiken
Je hebt het portfolio nodig op het moment dat je gaat starten met supervisie in het kader van de VGCt-opleiding. Je
gebruikt het portfolio om je leerproces in kaart te brengen,
voor jezelf en voor de betrokkenen bij je opleiding.

Hoe kom je aan een PE-portfolio?
• Je krijgt het PE-portfolio automatisch als je je registreert
bij de VGCt als cognitief gedragstherapeut in opleiding. Je
kunt dan meteen gebruikmaken van allerlei ledenvoordelen
zoals korting op nascholingsactiviteiten en vakliteratuur,
toegang tot het kennisnet en een abonnement op het tijdschrift Gedragstherapie.
• Wil je je tijdens de opleiding (nog) niet registreren, dan kun
je het portfolio huren. Dit kost € 25,- per jaar. Op de website
van de VGCt staat alle informatie die je nodig hebt om af te
wegen wat voor jou het beste is.

▶ Meer informatie over lid worden, contributietarieven
en een PE-portfolio huren vind je op vgct.nl

Over de VGCt
De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging
van en voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief
gedragstherapeutisch werkers. Met 7000 leden is de VGCt
de grootste psychotherapievereniging van Nederland.
De VGCt zet zich in voor vakgerichte opleidingen,
kwaliteitsregistraties en het delen van wetenschappelijke
kennis over effectieve psychologische behandelingen.

De VGCt doet dit door middel van:

• Organiseren van bij- en nascholing
• Accrediteren van opleidingen
• Behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden
• Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
• Kwaliteitsregistraties op postacademisch en post-hbo-niveau
• Service aan haar leden en belangstellenden

beter worden in je vak

vgct.nl

