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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 drie beroepsverenigingen lid van de FGzPt, te weten het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP), 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 Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen (Opleidingsraad), belast met het 

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

opleidingsregelgeving, inhoudelijke didactische vernieuwingen, de verbetering van de 

infrastructuur van de opleidingen en de competentieprofielen; 

• 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 is voorts verantwoordelijk voor het bewaken van de interne en externe governance. 

Hiertoe voert het bestuur zo nodig overleg met de betrokken stakeholders en organen en organiseert het 

bestuur bijeenkomsten voor de leden van de organen. 

 

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). 

 

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. 

 

Opleidingsregister 

In het Opleidingsregister staan alle gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch 

psychologen en klinisch neuropsychologen die in opleiding zijn. 
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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, competentieprofielen 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Projectactiviteiten 

 

Project A: Ontwikkelen lustrumuitgave FGzPt 

Primaire actor(en): Bestuur  

Verwachte afronding: Q1 

Resultaat: Een gedrukte uitgave waarmee het 21-jarige bestaan van de FGzPt wordt 

gemarkeerd  

 

Toelichting: De rechtsvoorganger van de FGzPt (de FGzP) is in februari 2002 opgericht door het NIP en 

de NVO om te fungeren als representatieve organisatie van beroepsbeoefenaren voor het beroep 

gezondheidszorgpsycholoog zoals bedoeld is in artikel 14 van de Wet BIG. In 2015 is -na de omvorming 

van de governance en de uitbreiding van taken ten aanzien van de artikel 3 beroepen- de FGzP 

omgevormd tot de FGzPt. In 2022 bestaat de rechtspersoon dus 20 jaar; op 27 februari 2023 wordt de 

FGzPt 21 jaar. Het bestuur wil het 21-jarige bestaan van de FGzPt markeren met een lustrumuitgave 

door het schetsen van de historie en daarmee de FGzPt presenteren. 

 

 

Project B: Formuleren overkoepelende visie en missie FGzPt 

Primaire actor(en): Bestuur, i.s.m. de organen van de FGzPt respectievelijk de lidverenigingen 

Verwachte afronding: Q3 

Resultaat: Een uitgeschreven visie en missie dat als leidraad kan dienen/richting gevend 

kan zijn voor de integrale beleidsvorming van de FGzPt. 

 

Toelichting: Met uitzondering van het College en de Opleidingsraad beschikt de FGzPt niet over een 

uitgeschreven missie en visie. Het bestuur is voornemens om met de organen van de FGzPt in 2022 het 

werkterrein, het bestaansrecht en de identiteit van de FGzPt te omschrijven middels een missie en de 

ambities van de FGzPt vast te leggen in een visie. De organen en de lidverenigingen worden in een 

vroege fase bij de totstandkoming van de visie. De missie en visie zijn ondersteunend aan de integrale 

beleidsvorming van de FGzPt. 

 

 

Project C: Operationalisering opleidingsklimaat 

Primaire actor(en): College 

Verwachte afronding: Q4 

Resultaat: Een voorstel voor een betere verankering van een veilig opleidingsklimaat in 

de regelgeving 

 

Toelichting: Een goed opleidingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor een goede opleiding. In 2023 

start het College een onderzoek naar mogelijkheden om een veilig opleidingsklimaat beter te borgen via 

een verankering daarvan in de regelgeving. Hierbij wordt onder meer gekeken de wijze waarop dit is 

geregeld bij andere opleidingen in de gezondheidszorg. Van belang is dat de eventuele nieuwe eisen 

goed toetsbaar zijn. 
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Project D: Visitatiecyclus 2023 

Primaire actor(en): CRT 

Verwachte afronding: Q3 

Resultaat:  Periodieke visitatie afgerond  

 

Toelichting: De erkende opleidingsinstellingen voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, 

psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog dienen elke vijf jaar gevisiteerd te 

worden. Tijdens deze periodieke visitaties wordt nagegaan of nog aan de vigerende erkenningseisen 

wordt voldaan en wordt gekeken naar de kwalitatieve ontwikkeling van de opleidingen. In 2023 moeten 

de meeste opleidingsinstellingen weer opnieuw worden gevisiteerd.  

 

In 2021 heeft de CRT het visitatiekader herzien en in 2022 heeft de CRT een visitatiepoule samengesteld, 

een visitatiecommissie benoemd voor de visitaties van 2023 en de visitatiedata gepland. Ook heeft de 

CRT in het voorjaar van 2022 reeds de visitatiekaders verstuurd naar de opleidingsinstellingen zodat zij 

zich al kunnen voorbereiden. In januari 2023 krijgen de visitatieleden een training. In het eerste half jaar 

zullen de visitaties plaatsvinden. Voor 1 februari 2023 dienen de opleidingsinstellingen digitaal de 

stukken voor de schriftelijke visitatie aan te leveren. De laatste visitatiebezoeken vinden plaats medio 

mei 2023. De CRT verwacht de visitatierapporten in de zomer te ontvangen.   

 

 

Project E: Single Digital Gateway (SDG) Verordening  

Primaire actor(en): CRT en juridisch adviseur FGzPt  

Verwachte afronding: Q3 

Resultaat:  Procedure erkenning beroepskwalificaties/registratie als specialist op basis van 

een buitenslands diploma voldoet aan de SDG   

 

Toelichting: In 2018 heeft het Europees Parlement de Single Digital Gateway Verordening (SDG) 

aangenomen. Daarmee heeft Nederland de wettelijke verplichting gekregen deze verordening uit te 

voeren. De SDG geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale dienstverlening in de Europese 

Unie. Dit gebeurt met het portaal Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door 

naar de juiste websites in de verschillende lidstaten. Via Your Europe kunnen burgers en bedrijven op 

een eenvoudige manier betrouwbare informatie vinden over overheidsdiensten, -producten en -

procedures in Europa. Sommige procedures kunnen ze bovendien online doorlopen.  

 

Voor de CRT geldt dat de procedure voor de erkenning van beroepskwalificaties op basis van een 

buitenslands diploma valt onder de SDG. In 2022 hebben de secretaris en de juridisch adviseur 

geïnventariseerd wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat de procedure voldoet aan de 

(kwaliteits)eisen van de SDG. 
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Project F: Algemene voorwaarden POI-register 

Primaire actor(en): CRT en Bestuur 

Verwachte afronding: Q4 

Resultaat:  Duidelijkheid over de voorwaarden voor het register voor erkende 

praktijkopleidingsinstellingen (POI-register)  

 

Toelichting: In het vierde kwartaal van 2018 is het register voor erkende praktijkopleidingsinstellingen 

(POI-register) in werking getreden. De erkenningen van alle praktijkopleidingsinstellingen, eventuele 

voorwaarden, samenwerkingspartners en differentiaties staan hierin geregistreerd.  

 

Voor het Opleidingsregister heeft het bestuur reeds Algemene voorwaarden vastgesteld. Dit is nog niet 

gedaan voor het POI-register. In afstemming met het Bestuur wil de CRT ook Algemene voorwaarden 

vaststellen voor dit register zodat het duidelijk is voor praktijkopleidingsinstellingen aan welke 

voorwaarden zij zich dienen te houden. Denk hierbij aan het tijdig aanvragen van verlenging van de 

lopende erkenning, het uploaden van het meest recente visitatierapport en/of adviesbrief en het jaarlijks 

voldoen aan de betaling voor registratie. Daarnaast wordt in het kader van transparantie vastgelegd wat 

gepubliceerd wordt in het openbare POI-register en waar de gegevens in het POI-register voor gebruikt 

worden.   

 

 

Project G: Verdere implementatie van Wet Open Overheid en Archiefwet 

Primaire actor(en): CRT 

Verwachte afronding: Q4 

Resultaat:  Informatiebeheer CRT voldoet aan de Archiefwet    

 

Toelichting: Vanaf 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) inwerking getreden. Deze vervanger van 

de Wet Openbaar Bestuur (Wob) vereist dat de CRT actief documenten openbaar maakt die betrekking 

hebben op de registratie en herregistratie van specialisten. Voor een deel voldoet de CRT al aan de 

inspanningsverplichting. Denk hierbij aan het openbaar maken van verschillende beleidsregels.  

 

De secretaris van de CRT en de juridisch adviseur hebben in 2022 een cursus over de Woo gevolgd en 

hebben een start gemaakt met de implementatie van deze wet. In 2023 zal de CRT samen met de 

juridisch adviseur de Woo verder implementeren zodat de CRT bij een evaluatie van de Woo voldoet aan 

de inspanningsverplichting. Denk hierbij aan de volgende taken: beleid op de Woo, website herinrichten 

in het kader van de Woo, nodige stukken openbaar publiceren op de site.  

 

Daarnaast hebben de juridisch adviseur en de secretaris van de CRT in 2022 een cursus over de 

Archiefwet gevolgd. Vorig jaar is een start gemaakt met de implementatie hiervan maar de verdere 

implementatie van deze wet wordt in 2023 afgerond in samenwerking met het Bureau van de FGzPt.  
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Project H: Uitvoering projectactiviteiten Programma APV 

Primaire actor(en): Opleidingsraad i.s.m. College, Bestuur en lidverenigingen 

Verwachte afronding: Doorlopend, eindafronding Q4 2024 

Resultaat:  Oplevering van een implementatieplan voor een directe aansluiting tussen de 

universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, een 

implementatieplan voor de inrichting van samenwerkingsverbanden voor het 

opleiden, een implementatieplan voor een Kennis- en onderzoekscentrum en 

een advies over een betere invulling van KP plekken. E.e.a. cf. het 

meerjarenprogramma behorend bij het programma APV. 

 

Toelichting: In 2020 gaf de algemene ledenvergadering goedkeuring voor de uitvoering van het 

meerjarenprogramma APV. Het Ministerie van VWS kende hiervoor een projectsubsidie toe. Dit gebeurt 

in twee fasen: een beschikking voor de jaren 2020-2021 en -na oplevering van een tussenrapportage 

met daarin de oplevering van een aantal onderdelen van het programma- een beschikking voor de jaren 

2022-2023. De uitvoering van activiteiten in 2022 en 2023 volgt het reeds goedgekeurde 

meerjarenprogramma. Door de vertraging die is ontstaan als gevolg van de latere verlening van de 

subsidie voor fase II van het programma is de doorlooptijd aangepast tot eind 2024. 

 

 

Projectactiviteit I: Juridische borging toezicht en regelgeving artikel 3 

Primaire actor(en): Bestuur in samenspraak met de organen 

Verwachte afronding: Q3 

Resultaat: Duidelijkheid over de status van het toezicht op de opleidingen tot artikel 3 door 

de CRT en de invulling van de regelgeving door het College. 

 

Toelichting: De FGzPt is al sinds 2019 in gesprek met de directie MEVA van VWS over de wijze waarop 

het toezicht door de CRT en de regelgeving van het College ten aanzien van de opleidingen tot artikel 3 

juridisch kan worden geborgd. In juli 2022 is dit traject door een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-

West-Brabant voor het ministerie urgenter geworden: vóór de toewijzing van opleidingsplaatsen voor 

2024 (1 april 2023) moet een voor de korte termijn juridisch houdbaar model voor het toezicht op de 

praktijkopleidingsinstellingen zijn ingeregeld en een lange termijnsoplossing zijn uitgedacht. 

 

 

Projectactiviteit J: Onderhoud bestuurlijke kaders 

Primaire actor(en): Bestuur 

Afronding: Q2 

Resultaat: Geactualiseerde bestuurlijke kaders. 

 

Toelichting: In 2022 is een start gemaakt met de actualisatie van alle regelgeving van de FGzPt. De bij 

projectactiviteit I genoemde uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft ertoe geleid dat de 

Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP) moest 

worden opgesplitst in een regeling artikel 3 en een regeling artikel 14. Een praktisch gevolg daarvan was 
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dat ook voor de instelling van de Opleidingsraad een nieuw instellingsbesluit moest komen. Omdat in 

veel regelgeving van de FGzPt verwezen wordt naar de RGP moet opnieuw een actualisatie plaatsvinden. 

Daarbij komt dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen de 

statuten geactualiseerd moeten worden. 

 

 

Projectactiviteit K: Organisatie Themamiddagen voor leden van de organen 

Actoren: Bestuur in samenspraak met de organen 

Afronding: Q4 

Resultaat: In 2023 wordt tenminste een themamiddag georganiseerd. 

 

Toelichting: Vanaf 2020 worden door het bestuur interne bijeenkomst/themamiddag georganiseerd. Die 

bijeenkomsten staan vooral in het teken van samenwerking en bieden een goede gelegenheid om elkaar 

te treffen en 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. 

 

 

Projectactiviteit L: Activiteiten mogelijk voortvloeiend uit project Beroepenstructuur 

Afronding Q1 - Q4 

Actoren Bestuur & College i.s.m. de lidverenigingen 

 

Toelichting: In de ontwikkelingen rondom de samenvoeging van het beroep psychotherapeut en het 

specialisme klinisch psycholoog (dan wel de instelling van het specialisme klinisch psycholoog-

psychotherapeut en de opheffing van het specialisme klinisch psycholoog) heeft het College op grond van 

de Wet BIG (artikel 14) en op grond van de specialismenregeling een formele taak. Voorts is het 

mogelijk dat de beroepsverenigingen de FGzPt verzoeken het openbare kwaliteitsregister als bedoeld in 

het advies beroepenstructuur onder te brengen in de structuur van de FGzPt en daarvoor de benodigde 

maatregelen te nemen. 

 

Resultaat 

De ontwikkelingen rondom het project Beroepenstructuur worden gevolgd. Eventuele verzoeken die 

voortvloeien uit het project worden adequaat opgepakt. 


