Registreren als klinisch (neuro)psycholoog
Wanneer u uw opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog heeft afgerond, kunt u zich binnen zes
maanden registreren als klinisch (neuro)psycholoog bij het FGzPt via uw opleidingsdossier in het
Opleidingsregister. Het registreren verloopt volgens de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inloggen in het Opleidingsregister
Op de “mijn gegevens”-pagina kunt u de eventuele ontbrekende gegevens invullen
Klik op ‘Aanmelden opleiding/andere registraties’
Selecteren van het juiste register (inschrijving in het register KP of KNP)
BIG-nummer GZ-psycholoog invullen en de gevraagde bewijsstukken uploaden
Betalen
Aanmelding dossier afronden

Wanneer u de opleiding heeft afgerond, kunt u inloggen in uw dossier voor het Opleidingsregister.
Indien u op de button ‘Mijn gegevens’ klikt, kunt u eventuele ontbrekende gegevens invullen.
Belangrijk hierbij is om een tweede e-mailadres in te vullen. Vervolgens klikt u op de button
‘Aanmelden opleiding/andere registraties’. U komt dan terecht op de pagina ‘Registreren’.

Selecteer de optie voor inschrijving register klinisch (neuro)psycholoog en klik op ‘volgende stap’.

Voer uw BIG-nummer GZ-psycholoog in en upload het bewijs van inschrijving in het BIG-register
als GZ-psycholoog. Ga met uw muis over de
als u een toelichting wenst.

Vervolgens dient u het bewijs van afronding van de specialistenopleiding tot K(N)P toe te voegen.
Dit kan een diploma of een getuigschrift zijn. Vergeet daarna niet de verklaring aan te vinken.
Als u de gevraagde gegevens niet bij de hand heeft, kunt u de gegevens die u tot dat moment
heeft ingevuld in het systeem laten opslaan door op “opslaan” te klikken. Indien u later weer
inlogt, kunt u verder vanaf het punt dat u de gegevens heeft opgeslagen.
Betalen
Eerst krijgt u een overzicht te zien van de factuur.
Klik op “Volgende’, dan komt u op de gegevenspagina voor de facturering.

Voeg hier nog eventuele ontbrekende gegevens toe in de velden met een *. Klik daarna op
“Volgende”. Deze gegevens komen op de factuur te staan.

U krijgt nu nog één keer de vraag of u door wilt gaan met het indienen van uw dossier bij de
FGzPt. Bij ‘OK’ gaat u naar het betaalgedeelte.
Als u gaat betalen, kunt u kiezen uit een overboeking of een betaling met iDeal. Selecteer de
gewenste optie en vul de gevraagde gegevens in.
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Belangrijk:
-

Heeft u niet betaalt, dan is uw dossier niet ingediend en bent u formeel niet geregistreerd als
klinisch (neuro)psycholoog;

-

Als de betaling is afgerond, dan ziet u dat meteen in uw dossier;

-

Als u ervoor heeft gekozen om te betalen per bankoverschrijving en u rondt de betaling niet
binnen 7 dagen af, dan stuurt het systeem u een betalingsherinnering.

Voordat u de aanmelding afsluit, kunt u de factuur nog downloaden. Klik daarvoor op de link
‘Bekijk hier uw factuur’.
Na betaling komt uw dossier terecht bij de beheerder van het (her)registratieregister. Deze
beoordeelt uw aanmelding en keurt uw dossier goed of af. Nadat uw dossier is goedgekeurd, kunt
u aan de slag met uw herregistratie.
Voor meer informatie over de (her)registratie voor klinisch (neuro)psychologen verwijzen wij naar
de Handleiding (Her)registratie.

Contact - Heeft u vragen?
Hebt u vragen over het opleidingsregister in het algemeen, hebt u problemen bij het inloggen in uw
bestaande account of loopt u tegen andere vragen aan? Op de website van de FGzPt onder
opleidingsregister staat een overzicht van de meest gestelde vragen. Mogelijk kunt u daar het
antwoord vinden.
Staat uw vraag er niet bij of komt u er niet uit?
Neem dan contact op met de coördinator van het opleidingsregister:
085 3035302 (op maandag en donderdag van 09.30 tot 13.00 uur ).
Of mail naar opleidingsregister@fgzpt.nl
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