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Validatie-aanvraag niet-erkende opleiding  
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden  
 
Vul dit formulier in als je basisdiploma niet in de lijst met erkende opleidingen is opgenomen, 
terwijl je wel vermoedt dat je opleiding aan de eisen voldoet.  
 
Een andere opleidingsachtergrond kan gevalideerd worden als de kandidaat voldoet aan de 
volgende eisen:  
A. Je voldoet aan de eis voor psychosociale basiskennis indien je een van onderstaande 
diploma’s of certificaten hebt behaald:  

□  HBO bachelordiploma MWD, SPH, psychologie, creatieve of kunstzinnige therapie, of 
pedagogie van nà 1989 (geen PABO).  

□  een Master orthopedagogiek, of gezondheidspsychologie, A-of B verpleegkundige mits 
geldige BIG registratie  

□  een CPION erkend diploma psychosociale basiskennis.  
 
Naam hogeschool / opleidingsinstituut: …....……………………………………………………………………..……………………  

Diploma/certificaat en cijferlijst zijn bijgesloten □ Ja  
 
B. Daarnaast heb je een vervolg opleiding van 3 tot 4 jaar op het gebied van psychosociale 
begeleiding en/of therapeutische begeleiding, op post HBO-niveau. Dit kan bestaan uit één of 
meerdere verdiepende modules zijn die een onderdeel vormen van één gespecialiseerde 
opleidingen. Voor deze aanvullende opleiding moet een validatie worden aangevraagd, tenzij 
de opleiding al door de LVPW is erkend.  
 
Beroepsopleiding 1  
 
Naam opleidingsinstituut:  …....……………………………………………………………………..…………… 
 
Naam opleiding  …....……………………………………………………………………..……………  
 
Opleidingsduur en studiebelasting  …....……………………………………………………………………..…………… 

Diploma/certificaat en cijferlijst zijn bijgesloten  □ Ja  

Beschrijving opleiding is bijgesloten  □ Ja □ Nee, zie website:  
 ……………………………………………………………….  
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Beroepsopleiding 2  
 
Naam opleidingsinstituut:  …....……………………………………………………………………..…………… 
 
Naam opleiding  …....……………………………………………………………………..……………  
 
Opleidingsduur en studiebelasting  …....……………………………………………………………………..…………… 

Diploma/certificaat en cijferlijst zijn bijgesloten  □ Ja  

Beschrijving opleiding is bijgesloten  □ Ja □ Nee, zie website:  
 ……………………………………………………………….  
 
Beroepsopleiding 3  
Naam opleidingsinstituut:  …....……………………………………………………………………..…………… 
 
Naam opleiding  …....……………………………………………………………………..……………  
 
Opleidingsduur en studiebelasting  …....……………………………………………………………………..…………… 

Diploma/certificaat en cijferlijst zijn bijgesloten  □ Ja  

Beschrijving opleiding is bijgesloten  □ Ja □ Nee, zie website:  
 ……………………………………………………………….  
 
Ondertekening  
Ik verklaar hierbij dat ik de informatie die ik de Validatiecommissie in dit vragenformulier heb 
verstrekt, naar waarheid heb gegeven en dat ik geen relevante informatie heb 
achtergehouden.  
 
Naam :  …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Datum:  …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Telefoonnummer:  …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Mobiel nummer:  …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Email:  …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Handtekening:  …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
 
Tot slot  
Wij verzoeken je bij inzending van het ingevulde vragenformulier, kopieën van de door jou 
behaalde diploma’s, cijferlijsten of certificaten mee te sturen.  
De kosten voor de validatieprocedure (€ 60,00) dien je per omgaande over te maken op 
bankrekening NL45INGB0000595372 t.n.v. LVPW. Je ontvangt de factuur in een separate 
email. 
Binnenkort wordt er contact met je opgenomen over het verdere verloop van de procedure, of 
ontvang je uitsluitsel van de secretaris van het Algemeen Bestuur. 


