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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 opleidingen tot 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 Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen (Opleidingsraad), belast met het 

adviseren van het College, de beroepsverenigingen en anderen op het gebied van de landelijke 

opleidingsregelgeving, de inhoudelijke didactische vernieuwingen, de verbetering van de 

infrastructuur van de opleidingen en overige vragen op het gebied van de (kwaliteit van de) 

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 

gezondheidszorgpsycholoogspecialist. 
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Reguliere activiteiten 

 

Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de federatie en van de organen en commissies 

die onder de FGzPt vallen, zet het strategische en financiële beleid uit en bewaakt de voortgang hiervan. 

Ten opzichte van de organen heeft het bestuur een toezichthoudende taak. Dit betekent dat het bestuur 

niet verantwoordelijk is voor de inhoudelijke resultaten van de organen of de besluitvorming die daaraan 

vooraf gaat, maar wel voor het aanspreken van de organen als de vastgestelde procedures niet worden 

gevolgd. 

 

Het bestuur voert zijn taken uit op basis van de statuten van de FGzPt, laatstelijk gewijzigd op 5 juli 

2018 en het huishoudelijk reglement dat op 12 juni 2018 door het bestuur is vastgesteld en op 27 juni 

2018 door de ALV goedgekeurd. 

 

College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut  

Het CSGP stelt regels voor de opleidingen en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en 

opleiders in de basisberoepen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut en de specialismen van 

de Gezondheidszorgpsycholoog. Voor de specialismen stelt het de regels voor de (her)registratie en 

herintreding. Inzake de basisberoepen adviseert het CSGP de Minister van VWS over de desbetreffende 

Algemene Maatregelen van Bestuur (Amvb’s). 

 

De taken van het College zijn vastgelegd in artikel 14, lid 2.d van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en artikel 15 en 16 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog 

en Psychotherapeut, basisberoepen en specialismen (RGP). 

 

Commissie Registratie en Toezicht 

De CRT heeft twee groepen van taken. De eerste groep ligt op het terrein van de registers van 

specialisten-gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG). De tweede groep betreft het toezicht op de opleiding 

tot de vier psychologische beroepen van de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog, de 

psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Tot slot is de CRT 

verantwoordelijk voor het Opleidingsregister. 

 

Registratie 

Voor de specialismen houdt de CRT de specialistenregisters. Op dit moment zijn dit de klinisch 

psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. De CRT besluit over de inschrijving, herregistratie en 

herintreding van specialisten maar ook over de doorhaling van een registratie. 

 

Toezicht 

Wat betreft het toezicht adviseert de CRT de Minister van VWS over de erkenning van de 

opleidingsinstellingen voor de basisberoepen en erkent de CRT de opleidingsinstellingen voor de 

specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van de hoofdopleiders en de 

praktijkopleidingsinstellingen voor alle vier de opleidingen. 
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Opleidingsregister 

In het Opleidingsregister staan alle gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch 

psychologen en klinisch neuropsychologen die in opleiding zijn. 

 

De taken van de CRT zijn vastgelegd in artikel 14, lid 2.e van de Wet BIG en artikel 30 tot en met 33 van 

de RGP. 

 

Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen 

De Opleidingsraad stelt adviezen op voor het College, de beroepsverenigingen en derden, op het gebied 

van opleidingsregelgeving, inhoudelijke vernieuwingen van opleidingen, structuur, beroepsprofielen en 

andere vragen op het gebied van beroepen en opleidingen met betrekking tot de psychologische BIG-

beroepen. In sommige gevallen adviseert de Opleidingsraad uitsluitend desgevraagd, in andere situaties 

kan de Opleidingsraad ook uit eigen initiatief een visie ontwikkelen. 

 

De taken van de Opleidingsraad zijn vastgelegd in artikel 3 van de Instellingsregeling Landelijke 

Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen. Het algemene doel voor 2020 is de Opleidingsraad 

gedegen te positioneren, als vertrouwd adviseur van College, beroepsverenigingen en eventuele derden. 

 

Adviescommissie 

De Adviescommissie heeft tot taak het adviseren van de CRT naar aanleiding van een bezwaarschrift op 

een besluit op doorhaling van een registratie of niet-inschrijving in een specialistenregister. In een 

dergelijk geval is de Adviescommissie een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 e.v. van de 

Algemene wet bestuursrecht. 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 of tussen de CRT en 

een belanghebbende over een besluit van de CRT inzake het Opleidingsregister. 

 

De taken van de Adviescommissie zijn vastgelegd in artikel 7:13 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

(Awb) en artikel 47.a en 47.b van de RGP. 

 

Accreditatiecommissie 

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de 

herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en 

nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag. 

 

De taken van de Accreditatiecommissie zijn vastgelegd in artikel 24 van de Kaderregeling accreditatie 

herregistratie. 
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Projectactiviteiten 

 

Projectactiviteit A: Evaluatie van de regelgeving FGzPt 

 

Afronding 31 december 2020 

Actoren Bestuur in samenspraak met College, CRT en Opleidingsraad 

 

In 2018 is de werking van de interne governance van de FGzPt geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten 

van de evaluatie zijn verschillende aanbevelingen gedaan. Een aanzienlijk deel daarvan is in 2019 

opgevolgd. Alleen het onderzoeken van ‘het proces van wettelijk kader, regelgeving College en toezicht 

en erkenning door de CRT’ en het instellen van werkgroepen om te bezien wat er in de regelgeving 

aangescherpt of nader ingevuld moet worden is geparkeerd. Belangrijke reden hiervoor is de discussie 

over de status van de regelgeving van het College ten aanzien van artikel 3 en de discussie over de 

borging van de positie van de FGzPt in de Amvb’s. Verwacht wordt dat de discussie in 2019/begin 2020 

wordt afgerond en dat deze aanbevelingen in de loop van 2020 kunnen worden opgevolgd. 

 

Projectactiviteit A bestaat de volgende twee deelprojecten: 

1. Het onderzoeken van het proces van wettelijk kader, regelgeving College en toezicht en 

erkenning door de CRT en beoordelen of de regelgeving en het toezicht doet wat ermee wordt 

beoogd: borgt de regelgeving en het toezicht de kwaliteit van de opleidingen voldoende en op 

welke onderdelen is aanscherping of nadere invulling van de regelgeving nodig. 

2. Het inventariseren van wensen ten aanzien van de bestaande regelgeving van het College en 

eventuele aanvullingen daarop met als doel zoveel mogelijk regelgeving bij het College te 

concentreren, waaronder het onderzoeken van de mogelijkheid/wenselijkheid om de regels voor 

de accreditatie van bij- en nascholing van specialisten onder te brengen bij het College. 

Voor de uitvoering van deelproject A.1 wordt een externe jurist ingeschakeld om het proces van 

regelgeving, erkenning en toezicht in samenspraak met de secretarissen van de organen van de FGzPt te 

onderzoeken en op basis daarvan aanbevelingen te doen. Daar waar nodig vindt afstemming van de 

aanbevelingen plaats met het College en de CRT, vertegenwoordigers van de erkende 

opleidingsinstellingen, de lidverenigingen en het Ministerie van VWS. 

 

De uitvoering van deelproject A.2 gebeurt door het bestuur in samenspraak met (de secretarissen van) 

het College. Onderzocht moet worden met welke reden door andere gremia en/of externen -zoals 

bijvoorbeeld de vLOGO of TOP Opleidingsplaatsen- regelgeving wordt opgesteld en welke mogelijkheden 

er zijn om die regelgeving zoveel mogelijk te concentreren bij het College. Dit geldt ook voor interne 

regelgeving, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de voorwaarden voor de accreditatie van bij- en 

nascholingsactiviteiten in het kader van de herregistratie van specialisten. 

 

Resultaat 
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Na afronding van deze activiteit is de status van de regelgeving van de FGzPt verduidelijkt, is de 

regelgeving geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van die regelgeving. Daarnaast is 

in kaart gebracht welke regelgeving aanvullend bij het College kan worden ondergebracht. 

 

Bij deze activiteit wordt uitgegaan van de werking van de huidige governance van de psychologische 

BIG-opleidingen. Eventuele wijzigingen daarin kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van deze 

activiteit. Daar waar nodig vindt afstemming van de aanbevelingen uit het onderzoek en de inventarisatie 

plaats met het College en de CRT, vertegenwoordigers van de erkende opleidingsinstellingen, de 

lidverenigingen en het Ministerie van VWS. 

 

Projectactiviteit B: Public affairs beleid 

 

Afronding 31-12-2020 

Actoren Bestuur in samenspraak met College, CRT en de lidverenigingen 

 

Het bestuur wil in 2020 een public affairs beleid ontwikkelen met als doel: 

• het vergroten van de zichtbaarheid bij het ministerie. Dit betekent het op structurele basis 

voeren van gesprekken met directie MEVA, uitleg geven over de taken en verantwoordelijkheden 

van de FGzPt, 

• het vormen van een aanspreekpunt voor het ministerie voor vragen omtrent opleidingsbeleid, 

gesprekpartner zijn bij de totstandkoming van bestuurlijke akkoorden e.d. 

• het verkrijgen van contacten met (woordvoerders van) politieke partijen om ervoor te zorgen 

dat urgente kwesties op de politieke agenda komen. 

• het leggen van contacten met landelijke media om aandacht te vragen voor kwesties die spelen. 

Het betreft hier public affairs beleid dat aansluit op de uitvoering van de taakopdracht van de FGzPt 

(d.w.z. de taken en verantwoordelijkheden die de FGzPt en de organen op grond van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut hebben). 

Vanzelfsprekend wordt hierover voor zover nodig steeds afstemming gezocht met de lidverenigingen. 

 

Resultaat 

Na afronding van deze activiteit ligt er een uitgewerkt plan public affairs waarin staat beschreven welke 

activiteiten in het kader van public affairs worden ontplooid, door wie en met wie en op welke partijen 

dat is gericht en met welk doel. Ook is in 2020 een start gemaakt met het uitvoeren van deze public 

affairs activiteiten. 

 

Projectactiviteit C: Organisatie Themamiddagen voor leden van de organen 

 

Afronding 31-12-2020 

Actoren Bestuur in samenspraak met College, CRT en de lidverenigingen 

 

Uit de evaluatie van de interne governance blijkt dat de leden van de organen vaak niet weten wie er in 

de andere organen zitten, wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organen zijn en 
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welke positie de FGzPt inneemt in het veld. Naast het frequenter voeren van afstemmingsoverleggen (4x 

per jaar) tussen de organen en het intensiveren van de contacten tussen de voorzitters waarmee in 2019 

een start is gemaakt, is de aanbeveling gedaan om periodiek themamiddagen te organiseren. Naast dat 

de themadagen een extra gelegenheid bieden om elkaar te treffen, biedt het ook de mogelijkheid om 

gezamenlijk -elk vanuit het perspectief van de ‘eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden- te 

reflecteren op specifieke overkoepelende onderwerpen die raken aan de taken die de FGzPt heeft en 

begrip te ontwikkelen voor elkaars positie. 

 

Resultaat 

In 2020 worden twee themamiddagen georganiseerd. 

 

Projectactiviteit D: Herziening van de website van de FGzPt 

 

Afronding 31-12-2020 

Actoren Bestuur in samenspraak met College, CRT en de lidverenigingen 

 

In 2019 is de website van de FGzPt op bureauniveau geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn 

besproken met de vormgever en ontwikkelaar van de website. Hierbij zijn de beschikbare statistische 

gegevens (bezoekersgedrag per pagina) betrokken. De vormgever en ontwikkelaar doen op basis van het 

gesprek voorstellen ter verbetering van de website. Deze voorstellen worden met de secretarissen (en 

desgewenst gremia) besproken en vervolgens geïmplementeerd. De implementatie/wijziging van de 

website is voorzien in 2020. 

 

Na afronding van deze activiteit is de website herzien zodanig dat de website gebruiksvriendelijker is 

voor bezoekers. Daarnaast is door middel van een wijziging in de vormgeving de herkenbaarheid van de 

lidverenigingen in de FGzPt vergroot (bv. door gebruik van de logo’s op de landingspagina) en de positie 

van de FGzPt in relatie tot de lidverenigingen voor bezoekers duidelijker (door het benadrukken van het 

belang van lidmaatschap van een beroepsverenigingen naast/bovenop een registratie bij de FGzPt). 

 

Projectactiviteit E: Ontwikkeling kwaliteitsregister gezondheidszorgpsycholoog 

 

Afronding 30-6-2020 

Actoren Bestuur, College en CRT in samenspraak met de lidverenigingen, VWS en het CIBG  

 

Het bestuur wil in 2020 een kwaliteitsregister ontwikkelen voor gezondheidszorgpsychologen. Deze 

activiteit bestaat uit de volgende deelprojecten. 

1. De ontwikkeling van een systeem voor registratie- en herregistratie en accreditatie voor 

gezondheidszorgpsychologen. 

2. Het maken van afspraken met VWS en het CIBG over de status van de kwaliteitsregisters in het 

kader van de herregistratie voor de basisberoepen (na inwerkingtreding van BIG II). 

3. Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan over het kwaliteitsregister en de voordelen 

van inschrijving in het register. 
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Ad 1. De FGzPt heeft in 2017 een systeem voor registratie- en herregistratie ontwikkeld voor de 

specialismen. Dit systeem is nagenoeg 1-op-1 te kopiëren, omdat de herregistratieonderdelen 

(werkervaring en deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing, intervisie en overige 

deskundigheidsbevorderende activiteiten) identiek zijn. De ontwikkelkosten zijn derhalve te 

overzien. Idealiter wordt het systeem geïntegreerd met het Opleidingsregister en de 

specialistenregisters, zodat een beroepsbeoefenaar al zijn gegevens in één digitaal dossier heeft 

en er een zgn. block chain kan worden ontwikkeld. 

Ad 2. Met het CIBG zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van registratiegegevens van GIOS uit 

het Opleidingsregister (persoonlijke registratienummers). Een soortgelijke koppeling zou voor de 

kwaliteitsregisters wenselijk zijn, eventueel in combinatie met een oordeel/advies van de 

Registratiecommissie. Het CIBG kan op basis daarvan eenvoudig de herregistratieverzoeken 

verwerken. 

Ad 3. De ontwikkeling van het communicatieplan moet in nauwe samenwerking met de lidverenigingen 

worden opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd. 

 

Resultaat 

De kwaliteitsregister moeten op 1 juli 2020 naar oordeel van het bestuur en de leden naar tevredenheid 

functioneren. Dit betekent dat er een systeem is dat de registratie- en herregistratie van 

beroepsbeoefenaren mogelijk maakt en dat de communicatie hierover ertoe leidt dat 

beroepsbeoefenaren zich inschrijven. 

 

Projectactiviteit F: Ontwikkelen (en implementeren) systeem accreditatie intervisie in 

herregistratiedossiers 

 

Afronding 31-12-2020 

Actoren Bureau in samenspraak met de CRT  

 

De CRT streeft ernaar de administratieve last van de (her)registratie voor zowel voor specialisten als het 

bureau tot een minimum te beperken,. De CRT wil in 2020 binnen het bestaande systeem voor 

herregistratie een module ontwikkelen voor de verantwoording van intervisie. Met deze module kan één 

persoon (de moderator) van de intervisiegroep het intervisieformulier aanleveren en de presentie van de 

intervisiecollega’s opvoeren. De intervisie verschijnt vervolgens automatisch in de herregistratiedossiers 

van de specialisten. 

 

Resultaat 

Na afronding van deze activiteit is er een module in het herregistratiesysteem waarmee de 

administratieve last als gevolg van de verantwoording van intervisie voor zowel het bureau als 

specialisten is teruggebracht. 

 

Projectactiviteit G: Evaluatie Toezichtkader 

 

Afronding 31-12-2020 
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Actoren CRT  

 

De CRT heeft in het nieuwe Toezichtkader vastgesteld. Het toezichtkader is op de site van de FGzPt 

gepubliceerd. In het najaar van 2019 heeft de CRT een brief gestuurd naar alle opleidingsinstellingen om 

hen te verzoeken om bijlage A van het Toezichtkader (de jaarlijkse rapportage) vóór 1 januari 2020 aan 

te leveren bij de CRT. Deze jaarlijkse rapportage dient per opleiding per opleidingsinstelling te worden 

ingevuld. Op basis van de ontvangen jaarrapportages van de instellingen wordt gekeken of er nadere 

acties nodig zijn in het kader van toezicht houden en wordt er geëvalueerd (met de 

opleidingsinstellingen) of het Toezichtkader uitvoerbaar is en/of het aanpassingen behoeft.  

 

Resultaat 

Na afronding van deze activiteit is de uitvoerbaarheid van het Toezichtkader geëvalueerd en is in kaart 

gebracht op welke punten het Toezichtkader kan worden verbeterd. 

 

Projectactiviteit H: Besluiten CGSP en Beleidsregels CRT 

 

Afronding 31-12-2020 

Actoren CRT  

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de beleidsregels van de CRT. Naar 

aanleiding van het wijzigen van het systeem voor herregistratie en in het kader van harmonisatie met de 

Besluiten van het CSGP, wil de CRT de Beleidsregel herzien. De CRT is voornemens om de herziene 

Beleidsregel afstemmen met het CSGP om te controleren of de beleidsregels niet onbedoeld afwijken van 

de regelgeving. 

 

Resultaat 

Na afronding van deze activiteit zijn de beleidsregels van de CRT in lijn gebracht met de regelgeving van 

het CSGP. 

 

Projectactiviteit I: Verdere uitwerking vormgeven Visitatiekader CRT (opleidingsinstellingen) 

 

Afronding 31-12-2020 

Actoren CRT  

 

In 2017-2018 heeft het QANU (proef)visitaties uitgevoerd bij de opleidingsinstellingen en aanbevelingen 

geformuleerd voor de CRT voor het Visitatiekader. In 2019 heeft de CRT besloten deze aanbevelingen 

over te nemen en te implementeren. Er staan nog punten open met betrekking tot het vormgeven van 

de visitatie, zoals het instellen van de visitatiecommissie (extern bureau of stelt de CRT zelf een 

commissie in) en het scholen van deze commissie (bijeenkomst of e-learning). 

 

Resultaat 

Na afronding van deze activiteit is de vormgeving van de visitaties uitontwikkeld en vastgesteld. 


