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INLEIDING 

 

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is een vereniging die 

fungeert als overkoepelend orgaan voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de 

specialismen van de voornoemde beroepen, ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, 

door middel van, onder meer: 

(a) het uitvoering geven aan de Koninklijke Besluiten “Besluit psychotherapeut” en “Besluit 

gezondheidszorgpsycholoog”; 

(b) het instellen en in stand houden van een college en een registratiecommissie ten behoeve van de 

registratie van specialisten als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie; 

(c) het aanvragen van erkenning van wettelijke specialistentitels, als bedoeld in artikel 14 van de Wet 

op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, bij de overheid; 

(d) het fungeren als aanspreekpunt voor de overheid en in het algemeen het vertegenwoordigen van 

gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de specialismen van de voornoemde 

beroepen, ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, alsmede al hetgeen met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Op dit moment zijn vier beroepsverenigingen lid van de FGzPt, te weten het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen 

(NVGzP), de Vereniging de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

 

Organen FGzPt 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onder het bestuur ressorteren de volgende 

gremia: 

• het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP), belast met de 

(advisering over de) regelgeving omtrent de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut en de specialismen; 

• de Commissie Registratie en Toezicht (CRT), belast met het houden van de specialistenregisters,  

het toezicht op de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de 

specialismen én belast met het houden van de opleidingsregister voor deze opleidingen; 

• de Adviescommissie ex. art. 33 AWB, belast met het geven van advies aan de CRT over de 

afdoening van bezwaren tegen besluiten van de CRT; 

• de Accreditatiecommissie, belast met de beoordeling van accreditatieverzoeken van bij- en 

nascholingsactiviteiten in het kader van de herregistratie als gezondheidszorgpsycholoog-

specialist. 

 

De taken van het CSGP, de CRT en de Adviescommissie zijn vastgelegd in de Regeling 

Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoepen en specialismen (RGP). De taken van de 

accreditatiecommissie zijn vastgelegd in de Kaderregeling Accreditatie Herregistratie. 
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I. BESTUUR 

 

Algemeen 

Het bestuur bestaat statutair uit zes personen. Per lidvereniging worden twee leden op bindende 

voordracht benoemd door de ledenraad. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een 

vicevoorzitter en een penningmeester. Het bestuur vergadert circa zes maal per jaar. Het bestuur wordt 

ondersteund door een directeur-secretaris. 

De ledenraad evalueert het strategisch en financieel beleid van het bestuur door middel van de 

goedkeuring van het (financieel) jaarverslag en de goedkeuring van het werkplan en de daarop 

gebaseerde begroting. De ledenraad vergadert drie keer per jaar. 

 

Reguliere activiteiten 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. In dat kader voert het bestuur de volgende 

activiteiten uit: 

• het opstellen van het strategisch beleidsplan en begrotingen alsmede het verantwoorden van het 

beleid richting de ledenraad door middel van het opstellen en ter goedkeuring voorleggen van 

het (financieel) jaarverslag; 

• het stellen van regels waarin in ieder geval worden vastgelegd: 

o de procedure voor de besluitvorming binnen de organisatie met betrekking tot het 

instellen van een specialistenregister, 

o de taken en samenstelling van de verschillende organen, en 

o de vaststelling van tarieven voor de uiteenlopende activiteiten van de CRT, de 

accreditatiecommissie en de inschrijving in het opleidingsregister. 

• de benoeming en het ontslag van de leden van de verschillende organen; 

• de advisering bij besluiten van het College; 

• het ten finale behandelen van beroepszaken tegen besluiten van de accreditatiecommissie; 

• het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte; 

• het bewaken en behartigen van de belangen op federatieniveau; 

• in 2018 zijn de herziene governancestukken ca. drie jaar in functie. In 2018 zal dan ook 

bijzondere aandacht worden gegeven aan een nadere concretisering van de posities in het kader 

van governance (intern en in relatie tot de omgeving, samenwerkingsverbanden, etc.). Ook zal 

het bestuur een gedegen evaluatie van zijn functioneren uitvoeren. 
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II. COLLEGE SPECIALISME GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT (CSGP) 

 

Algemeen 
Taken 

De taken van het College staan omschreven in artikel 15 en 16 van de Regeling 
Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de FGzPt. 
 
Met betrekking tot de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut heeft het 
College de volgende taken:  
a. het vaststellen van het raamplan voor de opleiding;  

b. het vaststellen van de nadere eisen en procedures voor de erkenning van en het toezicht op 

opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en opleiders;  

c. het adviseren van de Minister van VWS inzake:  

• de opleidingsstructuur; 

• de criteria en eisen voor de opleidingen van de basisberoepen, algemene 

vrijstellingsregels daaronder begrepen; 

• de beroepstitels en de regelgeving voor de erkenning van beroepsbekwaamheid, 

registratie en herregistratie in deze beroepen, met inbegrip van buitenslands 

gediplomeerden; 

• de eisen voor de erkenning van opleidingsinstellingen. 

 

Het College heeft met betrekking tot specialismen tot taak: 
a. het vaststellen van het toetsingskader op grond waarvan deelgebieden van de 

gezondheidszorgpsychologie als specialisme kunnen worden aangewezen; 

b. het aanwijzen van deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie als specialisme en het 

intrekken van een dergelijke aanwijzing; 

c. het instellen en opheffen van een specialistenregister; 

d. het vaststellen van de titel die een specialist mag voeren;  

e. het vaststellen van de regels met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de erkenning 

van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders voor een specialisme; 

f. het vaststellen van de regels met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan registratie, 

herregistratie en herintreding van specialisten; 

g. het indienen van een aanvraag bij de Minister om een specialistentitel aan te merken als een 

wettelijk erkende specialistentitel, zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet.  

 

In het kader van deze taken houdt het College zich -voor zover het de regelgeving van het College 
raakt- ook bezig met bredere vraagstukken die de beroepen en de opleidingen betreffen. Hierbij 
wordt, afhankelijk van de thematiek, nauw samengewerkt met de opleidingsinstellingen en de 

beroepsverenigingen. 
 
Missie 
Het CSGP staat voor transparante, eenduidige en actuele regelgeving overeenkomstig de Wet BIG 

die bijdraagt aan de kwaliteit van de opleidingen en de beroepsuitoefening in de diverse psy-
beroepen en mitsdien aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Het CSGP is deskundig en komt 
onafhankelijk tot zijn oordeel. De besluiten van het CSGP zijn vindbaar en bekend. 
 
Activiteiten 
1.Uitwerking visie 
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In 2017 stelde het CSGP zijn missie en visie vast. De hiervoor genoemde missie is uitgewerkt in de 
volgende visie, de komende jaren: 
• Gaat de CSGP een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een helder specialismengebouw, 

met een maatschappelijk relevante en herkenbare beroepsidentiteit.  

• Stimuleert het CSGP kwalitatief hoogwaardige competentiegerichte psychologie opleidingen, 

met mogelijkheden tot individuele invulling van die opleiding.  

• Faciliteert en stimuleert het CSGP door middel van regelgeving een logisch en efficiënt geheel 

van erkenning van en toezicht op de opleidingen, gericht op de kwaliteitsbevordering van die 

opleidingen met zo min mogelijk bureaucratie.  

• Ontwikkelt het CSGP qua opzet en inhoud gelijkluidende regelgeving overeenkomstig de Wet 

BIG waar dit kan en nuttig is en behoudt waar nodig de beroepsspecifieke elementen. 

In 2018 zal het College bekijken op welke wijze verdere uitwerking gegeven kan worden aan 

bovenstaande visie.  
 
2. Herijking beroepen- en opleidingengebouw gz-psycholoog en specialismen  

Het opleidings- en beroepsgebouw van de gz-psycholoog heeft zich de afgelopen 15 jaar in snel 
tempo ontwikkeld. Na de totstandbrenging van het basisberoep (gz-psycholoog, 1998) en de twee 
specialismen (klinisch psycholoog, 2005 en klinisch neuropsycholoog, 2008) zijn de afgelopen jaren 
vier zogenaamde profielen ontstaan. Dit zijn eenjarige aanvullende opleidingen na de 
basisopleiding, gericht op een bepaald werkveld of een bepaalde problematiek. De vier profielen 
zijn de eerstelijnspsychologie, de ouderenpsychologie, de verslavingspsychologie en de forensische 
psychologie. Bij de Minister van VWS zijn aanvragen ingediend om de orthopedagoog-generalist en 

de kinder- en jeugdpsycholoog als basisberoepen aan de Wet BIG toe te voegen. De Minister heeft 
de Tweede Kamer in 2015 laten weten een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen om de 
orthopedagoog generalist als eigenstandig artikel 3-beroep in de Wet BIG op te nemen. Ten tijde 
van het opstellen van dit werkplan zijn er met betrekking tot de kinder- en jeugdpsycholoog nog 
geen verdere ontwikkelingen op dit gebied. Mede als gevolg van ontwikkelingen in de (geestelijke) 
gezondheidszorg en de ontwikkeling van belendende beroepen bezint de beroepsgroep zich nader 
op de toekomst van het beroeps- en opleidingsgebouw. Dit sluit ook aan bij een van de 

aanbevelingen uit de Tweede evaluatie van de Wet BIG. Deze aanbeveling richt op een 
actualisering van de deskundigheidsgebieden van de beroepen als bedoeld in artikel 3 van de Wet 
BIG, en met name op de beroepen GZ-psycholoog en psychotherapeut. Een 
samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in het vakgebied van de 
gezondheidszorgpsychologie, heeft zichzelf de taak gegeven voornoemde herbezinning op het 
beroepenen opleidingengebouw uit te voeren. Die taak ligt wat het beroepengebouw betreft primair 

bij het beroepenveld, het College stelt de specialismen en bijbehorende opleidingseisen vast, 
alsmede de nadere opleidingseisen voor de beide basisberoepen. De uitkomsten van die bezinning 
zullen de normerende en adviserende taken van het College raken. Het College zal in 2018 de 
ontwikkeling van de herijking blijven volgen en zo nodig handelen overeenkomstig zijn 
verantwoordelijkheid.  
 
3. Herziening erkenningen systematiek 

Met de nieuwe governance van de FGzPt in 2015, is als nieuwe taak bij de CRT neergelegd het 
formeel erkennen van de opleidingsinstellingen. Om die taak ook goed te implementeren is in 2016 
gestart met een project waarin pilots worden gehouden bij enkele opleidingen om het nieuwe 
erkenningsproces in de praktijk uit te voeren. Onderdeel van dat project is een kader met normen 

aan de hand waarvan de kwaliteit van de opleiding wordt beoordeeld en over de erkenning wordt 
besloten. De basis van dat normenkader is de regelgeving van het CSGP. Dit project is in 2017 
afgerond. De uitkomsten van het project kunnen  leiden tot wensen tot aanpassing van de 

collegeregelgeving en de daarbijbehorende erkenningensystematiek, waarover het College zich in 
2018 zal buigen.  
 
4. Regelgeving 
 In 2017 stelde het College de definitieve besluiten vast betreffende de beroepen 
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Voor de specialismen klinisch psycholoog en 

klinisch neuropsycholoog had het CSGP dit al in 2016 gedaan. Hiermee is het traject om te komen 
tot één collegebesluit per beroep afgerond. Mede naar aanleiding van diverse verzoeken uit het 
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veld zal het College in 2018 onderzoeken in hoeverre de besluiten van de vier beroepen 
geharmoniseerd kunnen worden. Daarbij zal de hierboven genoemde herziening van de 
erkenningensystematiek direct meegenomen worden.  

Daarnaast vindt het College het belangrijk om jaarlijks te evalueren in hoeverre de regelgeving nog 
aansluit bij de praktijk. Hiertoe verzoekt het College ieder jaar de diverse belanghebbende partijen 
om verzoeken tot wijzigingen van de regelgeving kenbaar te maken, dit zal ook in 2018 
plaatsvinden.  
 
5. Evaluatie functioneren College  
Ingevolge artikel 20 van het Huishoudelijk reglement van de FGzPt houdt het College jaarlijks een 

vergadering waarin het functioneren van het College wordt geëvalueerd. Dit zal ook in 2018 
plaatsvinden. Het College wil tijdens deze evaluatie ook expliciet kijken naar de visie van externe 
partijen inzake het functioneren van het College middels een 360 graden feedback.  
 
6. Interne afstemming  
Ingevolge artikel 9 van het Huishoudelijk reglement van de FGzPt voeren het bestuur van de FGzPt 

en een vertegenwoordiging van het College en de CRT ten minste twee maal per jaar overleg met 

elkaar. Dit overleg zal ook in 2018 gaan plaatsvinden.  
 
7. Communicatie  
Transparantie in processen is voor het College een belangrijk uitgangspunt en heldere 
communicatie is daarbij van groot belang. Naast de communicatie over de formele (voorgenomen) 
besluiten van het College, zoals adviesverzoeken aan de beroepsverenigingen over voorgenomen 

besluiten en berichten over de vaststelling van collegebesluiten op de website van de FGzPt, streeft 
het College naar continue verbetering van de informatievoorziening op en via de website. Het 
College wil in 2018 specifieke aandacht besteden aan:  
• publicaties over de basisberoepen, de specialismen en de opleidingen;  

• individuele voorlichting. De website wordt daarvoor ingezet, maar wellicht zullen ook andere 

communicatiemiddelen daarvoor worden ingezet.  

 
8. Externe contacten  
Voor de adequate uitoefening van zijn taken is het van belang dat het College naast de contacten 

met de FGzPt en de CRT een netwerk van externe contacten onderhoudt. Hierbij dient gaat het met 
name om: 
• contacten met het beroepsveld en de betreffende (beroeps)verenigingen (o.a.NIP, NVO, NVP, 

NVGzP, vLOGO); 

• contacten met actoren die van belang zijn voor de opleiding tot en regelgeving van de 

basisberoepen en specialismen (o.a. VWS en VSNU); 

• contacten met de voorzitters of secretarissen van specialistencolleges van andere BIG-

beroepen. 

 

III. COMMISSIE REGISTRATIE EN TOEZICHT (CRT) 

 

Inleiding 

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) heeft sinds 1 oktober 2015 vier types van taken: 

 taken op het terrein van de specialisten-gezondheidszorgpsycholoog: de erkenning van de 

beroepskwalificaties, de registratie, herregistratie en herintreding alsmede de doorhaling van 

specialistische registraties; 

 taken op het terrein van het toezicht op de BIG-opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, 

psychotherapeut en hun specialismen. Hieronder vallen de erkenning van de specialistische 

opleidingsinstellingen, de hoofdopleiders en de  praktijkopleidings-instellingen; 

 taken op het terrein van het opleidingsregister: hieronder vallen de inschrijving van de 

opleidelingen en de verstrekking van gegevens uit het opleidingsregister aan derden; 
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 het adviseren van het CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en 

Psychotherapeut) over de uitvoeringsaspecten van voorgenomen nieuwe besluiten en 

voorgenomen wijzigingen in bestaande besluiten. 

 

Een precieze omschrijving van het takenpakket van de CRT is te vinden in de artikelen 30 tot en 

met 33 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en 

specialismen (RGP) die op 1 oktober 2015 in werking is getreden. 

 

In dit werkplan staan de geplande activiteiten van de CRT opgenomen voor het jaar 2018. De 

activiteiten zijn uitgewerkt naar het soort taak, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

reguliere en projectmatige activiteiten. Waar mogelijk zijn de projecten SMART gemaakt, dat wil 

zeggen dat termijnen en actoren worden genoemd. 

 

A. Taken op het terrein van de specialismen gezondheidszorgpsycholoog 

De CRT treedt bij de uitvoering van de taken onder A. op als bestuursorgaan zoals bedoeld in de 

Algemene wet bestuursrecht (artikel 1:1 eerste lid onder b. Awb). 

 

1. Registratie van in Nederland opgeleide specialisten 

Er zijn twee specialismen-gezondheidszorgpsycholoog in Nederland: de klinisch psycholoog en de 

klinisch neuropsycholoog. Tot het reguliere werk van de CRT behoort de erkenning van de 

beroepskwalificaties van de in Nederland opgeleide specialisten en hun aansluitende inschrijving in 

de specialistenregisters (registratie). Erkenning en inschrijving vinden plaats op basis van het 

diploma van een door de CRT erkende opleidingsinstelling. Deze taak wordt het gehele 

kalenderjaar door uitgevoerd. 

 

De aanvragen met een standaardkarakter wikkelen de medewerkers van het Bureau FGzPt af, 

indien nodig na overleg met de secretaris CRT. Op de meer complexe aanvragen beslist de plenaire 

CRT, de CURK (een uitvoeringscommissie van de CRT) of de secretaris CRT. De CURK bestaat uit 

drie CRT-leden en de secretaris CRT. 

 

2. Herregistratie 

Regulier 

De herregistratie van specialisten hoort eveneens bij het reguliere werk van de CRT. Aanvragen om 

herregistratie worden getoetst aan de regeling(en) van het CSGP en de hierop gebaseerde 

beleidsregels van de CRT. De Beleidsregels herregistratie zijn een uitwerking van de regelingen van 

het CSGP op het terrein van herregistratie. De beleidsregels worden regelmatig aangepast 

vanwege nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De Beleidsregels worden vastgesteld in de plenaire 

vergaderingen van de CRT. Dit zal ook in 2018 gebeuren. 

 

De wijze van afwikkeling van verzoeken om herregistratie vindt plaats zoals beschreven onder 1. 

 

Projectmatig 

Eind 2017 is naar verwachting het nieuwe digitale systeem van registratie en herregistratie in 

werking getreden. Het nieuwe systeem gaat uit van een volledig digitale afwikkeling van verzoeken 

om registratie en herregistratie. Het aanleveren van papieren stukken is niet meer nodig. In 2018 

wordt bezien of het nieuwe systeem aan de verwachtingen voldoet en welke aanpassingen nodig 

zijn. 

Afronding: eind 2018. 

Actoren: secretaris CRT en Bureau FGzPt. 

 

3. Erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties 
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Sinds 2008 kunnen gezondheidszorgpsychologen met een buitenlands diploma om erkenning van 

hun buitenlandse beroepskwalificaties verzoeken bij de CRT en om aansluitende inschrijving in het 

desbetreffende specialistenregister. De criteria voor erkenning en inschrijving staan in 

internationale regelingen (EG-richtlijnen), nationale wet- en regelgeving en de regelingen van het 

CSGP. De behandeling van deze dossiers vindt in 2018 plaats in de CURK. Bij gelijktijdige 

aanvragen om registratie voor het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog wordt nauw 

samengewerkt met het CIBG in het zogenoemde 1-loket. 

 

4. Herintreding 

Sinds 2012 kunnen voormalig specialisten van wie de registratie is doorgehaald en op wie geen 

tuchtrechtelijke maatregel van toepassing is, herintreden in het register. Naar verwachting zal in 

2018 een kleine groep een beroep op herintreding doen. De afwikkeling vindt plaats zoals 

beschreven onder 1. 

 

5. Doorhaling en titelmisbruik 

De CRT heeft in een aantal situaties de bevoegdheid om de registratie van een specialist door te 

halen. De situaties staan opgesomd in artikel 39 van de RGP.  

De CRT treedt voorts op bij titelmisbruik. De CRT schrijft betrokkene eerst aan. Bij blijvend 

titelmisbruik wordt de Inspectie voor de Gezondheidszorg ingeschakeld. 

Deze activiteiten vinden ook in 2018 plaats. 

 

6. Bestuursrechtelijke procedures 

Wanneer belanghebbenden het niet eens zijn met een besluit dat de CRT als bestuursorgaan heeft 

genomen, kunnen zij bezwaar maken bij de bezwaarschriftencommissie van de CRT (7:13 Awb) of 

beroep instellen bij de bestuursrechter. De Raad van State behandelt deze procedures in hoger 

beroep. 

De secretaris CRT vertegenwoordigt de CRT in de hoorzittingen bij de 

bezwaarschriftenadviescommissie. In de meer complexe procedures maakt de CRT gebruik van een 

externe advocaat. De voorzitter CRT besluit op bezwaar indien het advies van de 

bezwaarschriftenadviescommissie wordt opgevolgd. Indien de CRT contrair wil gaan aan een 

advies, besluit de plenaire CRT.  

 

De verwachting is dat in 2018 een beperkt aantal nieuwe bezwaar- en beroepsschriften wordt 

ingediend.  
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B. Toezicht: basisberoep en specialismen 

regulier 

Sinds de inwerkingtreding van de RGP is de toezichthoudende taak van de CRT fors uitgebreid. Tot 

1 oktober 2015 hield de voorganger van de CRT (de RSG) zich alleen bezig met het toezicht op en 

de erkenning van de specialistische opleidingen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. 

Het uitoefenen van dit toezicht is voortgezet en vindt ook in 2018 plaats. 

 

Sinds 1 oktober 2015 is aan deze taak toegevoegd: het toezicht op de door de Minister 

aangewezen opleidingsinstellingen voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut. Dit toezicht vindt plaats in samenwerking met het ministerie van VWS omdat de 

Minister van VWS nieuwe opleidingsinstellingen voor de basisberoepen formeel aanwijst. De 

Minister kan de aanwijzing van een al bestaande opleidingsinstelling ook intrekken. De CRT heeft 

hier een adviserende rol in, ook in 2018. 

 

De CRT is daarnaast sinds 1 oktober 2015 de instantie die de hoofdopleiders van alle opleidingen 

erkent, en die alle praktijkopleidingsinstellingen voor de vier psychologische opleidingen Wet BIG 

erkent. 

 

Projectmatig 

1. De CRT was een van de opdrachtgevers van het project Implementatie nieuwe toezicht dat in 

2016 is gestart en in 2017 afgerond. In dit project vond een aantal proefvisitaties plaats die in 

2017 zijn uitgevoerd. De feitelijke uitvoering was in handen gelegd van QANU, een gespecialiseerd 

bureau op het terrein van visiteren. QANU stelde na afronding een Visitatiekader vast dat de CRT 

gaat hanteren bij de visitatie van de opleidingsinstellingen die niet in het proeftraject vielen. Deze 

resterende visitaties worden in 2018 uitgevoerd.  

Concreet gaat het om de volgende opleidingsinstellingen: 

- stichting PDO-GGZ Utrecht: klinisch psycholoog (differentiatie Kind & Jeugd), 

gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut; 

- stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut; 

- stichting PaON: klinisch neuropsycholoog; 

- stichting PDO-GGZ Amsterdam: klinisch psycholoog, psychotherapeut; 

- stichting SPON: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut. 

De opleidingen worden steeds gezamenlijk per opleidingsinstelling gevisiteerd in meerdaagse 

bijeenkomsten. De visitatie van de stichtingen PDO-GGZ Utrecht, PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en 

stichting PaON zal in één bezoek plaatsvinden omdat de organisatie van al deze opleidingen in 

handen ligt van de RINO Groep in Utrecht.  

Over de precieze inrichting van de resterende visitaties vindt eind 2017 besluitvorming plaats.  

 

Afronding: uiterlijk 31 december 2018; 

Actoren: secretaris CRT, plenaire CRT en nader te bepalen ondersteuning. 

 

2. Uit het project Implementatie nieuwe toezicht is een aantal aanbevelingen gekomen voor de 

inrichting van het toezicht op de opleidingsinstellingen voor de langere termijn. In 2018 wordt een 

start gemaakt met het formuleren van dit nieuwe beleid voor de inrichting van het verdere 

toezicht. De CRT zal hiertoe in 2018 een werkconferentie organiseren waarvoor ook de 

opleidingsinstellingen worden uitgenodigd. Aandachtspunten zullen daarbij zijn: uniformiteit van 

opleiden, eenduidige toetsingscriteria voor opleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen, 

een jaarlijkse cyclus van informatieverstrekking aan de CRT.  

 

Afronding:  

- uiterlijk 1 juli 2018; 
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Actoren: plenaire CRT, secretaris CRT, opleidingsinstellingen. Indien nodig: bestuur FGzPt, CSGP 

en vLOGO. 

 

3. In 2018 gaat de CRT van start met een landelijk digitaal register van erkende 

praktijkopleidingsinstellingen. De inrichting van het systeem vindt plaats op Bureau-niveau in 

nauwe samenwerking met de voorzitter CRT, de secretaris CRT en de opleidingsinstellingen. 

Xaurum BV wordt de bouwer van het systeem. Xaurum is ook verantwoordelijk voor de huidige 

systemen van accreditatie herregistratie en het opleidingsregister van de CRT. 

 

Afronding: uiterlijk 31 december 2018. 

Actoren: secretaris bestuur FGzPt, voorzitter CRT, secretaris CRT, opleidingsinstellingen. 

 

C. Het opleidingsregister 

Regulier 

De CRT is verantwoordelijk voor het beheer van het opleidingsregister. Het feitelijke beheer vindt 

ook in 2018 plaats bij de medewerker Opleidingsregister van het Bureau FGzPt. Zij verzorgt de 

gegevensverstrekking uit het opleidingsregister aan derden. De CRT is hier niet direct bij 

betrokken. 

 

Projectmatig 

In 2017 is gebleken dat de databases van het opleidingsregister en van de opleidingsinstellingen 

niet synchroon lopen. De CRT wil dit probleem in 2018 oplossen en zal hiertoe contact opnemen 

met vLOGO. De doelstelling is: het komen tot duidelijke afspraken ten aanzien van de onderlinge 

gegevensverstrekking en de frequentie van deze verstrekkingen, met als resultaat eenduidige 

informatie voor derde partijen zoals de NZa en de stichting TOP Opleidingsplaatsen. 

 

Actoren: voorzitter, secretaris CRT, vLOGO. 

 

D. Advisering CSGP 

Regulier 

De CRT adviseert het CSGP standaard over de uitvoeringsaspecten van alle voorgenomen nieuwe 

besluiten van het CSGP en van de voorgenomen wijzigingen in bestaande besluiten. 

 

E. Overige 

Regulier 

De voorzitter, de leden en de secretaris CRT nemen in 2018 weer deel aan diverse interne en 

externe overleggen. Zo participeert de secretaris CRT in het landelijk overleg van specialistische 

registratiecommissies (LORC). Daarnaast is er regelmatig overleg met het CIBG over het 1-loket. 

Het 1-loket ziet op de afwikkeling van gelijktijdig ingediende buitenslandse aanvragen om 

registratie als gezondheidszorgpsycholoog (CIBG) en specialist (CRT). 

Een afvaardiging van de CRT praat voorts jaarlijks met een afvaardiging van het bestuur FGzPt en 

het CSGP over de voortgang, de onderlinge samenwerking en de geplande werkzaamheden. 

De secretaris CRT participeert gemiddeld elke twee maanden in het stafoverleg met de secretaris 

CSGP en de secretaris bestuur FGzPt/directeur Bureau FGzPt. In de staf vindt onderlinge 

afstemming plaats van de werkzaamheden en wordt informatie gedeeld. 

 

Projectmatig 

1. In juni 2017 heeft een heimiddag plaatsgevonden te Amsterdam waarin de nieuwe CRT zijn 

functioneren besprak en beoordeelde. Afgesproken is om dit over 1-1,5 jaar te herhalen onder 

leiding van een extern bureau met een meer systematische aanpak. Ook de opleidingsinstellingen 

wordt dan om inbreng gevraagd.  
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Afronding: 

 - uiterlijk 31 december 2018. 

Actoren: voorzitter CRT, secretaris CRT en plenaire CRT. 

 

2. In 2018 wordt een regulier overleg gestart tussen de voorzitter CRT en de IGZ (Inspectie voor 

de Gezondheidszorg). Dit is er nu nog niet. Vaste aanspreekpunten bij de IGZ zijn nodig om snel te 

kunnen schakelen bij tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van specialisten of bij titelmisbruik. 

 

Actor: voorzitter CRT. 

 

IV. ADVIESCOMMISSIE 

 

Algemeen 

Op besluiten van de Registratiecommissie is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dit houdt 

onder andere in dat er bezwaar en beroep mogelijk is tegen CRT-besluiten. Voor de behandeling van 

bezwaren is een Adviescommissie ingesteld, conform artikel 33 AWB. De commissie adviseert de CRT 

over de afdoening van deze bezwaren. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden. 

De voorzitter is jurist, de leden zijn gezondheidszorgpsycholoog-specialist. De commissie wordt 

ondersteund door een ambtelijk secretaris en twee plaatsvervangend ambtelijk secretarissen. 

 

De regels voor de behandeling van bezwaarschriften zijn vastgelegd in de Regeling 

Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Zij zijn in 

overeenstemming met hetgeen in de AWB is vastgelegd m.b.t. adviescommissies. 

Behandeling van bij de adviescommissie ingediende bezwaren vindt plaats op een hoorzitting. De 

adviescommissie is ter zitting vertegenwoordigd met minstens drie leden, onder wie de voorzitter of 

plaatsvervangend voorzitter. 

 

Activiteiten 

Bezwaren kunnen worden ingediend tegen besluiten die de CRT heeft genomen in het kader van de 

uitoefening van haar taken zoals bedoeld in artikel 30, lid b. tot en met d. genoemde taken. Dit betreft 

besluiten aangaande: 

• de registratie, herregistratie en herintreding van specialisten; 

• de doorhaling van de registratie van specialisten; 

• de erkenning, voorlopige erkenning en intrekking van erkenning van opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders. 

 

De Adviescommissie heeft tevens tot taak het adviseren van de CRT over de afwikkeling van een geschil 

tussen de CRT en een opleidingsinstelling, hoofdopleider of praktijkopleidingsinstelling over een advies of 

een besluit tot erkenning van de CRT en tussen de CRT en een belanghebbende over een besluit van de 

CRT inzake het Opleidingsregister. 

 

Besluiten inzake herregistratie 

Het totaal aantal bezwaarzaken geraamd op 4. 
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V. ACCREDITATIECOMMISSIE 

 

Algemeen 

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen van aanbieders om accreditatie van bij- en nascholing in 

het kader van de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. De accreditatiecommissie 

beoordeelt elke aanvraag aan de hand van de Kaderregeling Accreditatie herregistratie. 

De Accreditatiecommissie bestaat uit acht leden. De leden zijn benoemd door het Bestuur. De 

accreditatie wordt gedaan door middel van een online elektronisch beoordelingssysteem (PE-online). 

Gemiddeld komt de accreditatiecommissie twee keer per jaar samen om het algemene beleid van de 

commissie te bespreken en af te stemmen. 

 

Activiteiten 

Beoordelen accreditatie verzoeken 

Hoofdtaak van de accreditatiecommissie is het beoordelen van verzoeken tot accreditatie. In principe 

worden verzoeken om accreditatie ingediend door aanbieders van bij- en nascholing. Onder bepaalde 

condities kunnen ook individuele specialisten een verzoek tot accreditatie indienen. 

 

Bezwaarschriften 

Op grond van artikel 22 van de Kaderregeling Accreditatie herregistratie kan de aanbieder van een 

aanbod van bij- en nascholing schriftelijk bezwaar maken tegen een door de accreditatiecommissie 

genomen besluit. De Accreditatiecommissie Herregistratie beslist uiterlijk na zes weken gemotiveerd op 

een bezwaarschrift. 


