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CBGV en CIBG van het Ministerie van VWS

2

Commissie Registratie en Toezicht

Begripsomschrijvingen
Aanvrager: een migrerende beroepsbeoefenaar en EU-onderdaan met EU-diploma die vraagt om erkenning
van beroepskwalificaties;
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur gestelde opleidingseisen volgens het Besluit
gezondheiddzorgpsycholoog (Staatsblad 1998, 156) of het Besluit psychotherapeut (Staatsblad 1998, 155);
Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties: wet van 6 december 2007, houdende algemene
bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties ter uitvoering van richtlijn nr.
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende
de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU 255);
APV: Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen, waarin het traject van psychologische (BIG)
opleidingen onder de loep wordt genomen met experts uit het veld om in te kunnen spelen op veranderingen en
innovaties in de zorg, technologie en maatschappij, zodat de psychologen kunnen voldoen aan de zorgvraag
vanuit het adagium ‘een leven lang bekwaam’;
Besluit Gezondheidszorgpsycholoog: Besluit van het Ministerie van VWS van 17 maart 1998, houdende
regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog (Besluit
gezondheidszorgpsycholoog);
Besluit Psychotherapeut: Besluit van het Ministerie van VWS van 17 maart 1998, houdende regels inzake de
opleiding tot en de deskundigheid van de psychotherapeut (Besluit psychotherapeut);
Beoordelaar: een hoofdopleider die de aanvrager toetst op de kennis en vaardigheden;
Beroepskwalificaties: kwalificaties die worden gestaafd door een opleidingstitel, een bekwaamheidstest of
beroepservaring;
BIG: wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De wet BIG geeft regels voor beroepen in de
gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is
onderdeel van de wet BIG;
CIBG: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
VWS. Het CIBG besluit op basis van het advies van de CBGV namens de Minister van VWS de aanvragen tot
erkenning;
CBGV: Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een onafhankelijke Commissie van
deskundigen en adviseert de Minister van VWS om de kwaliteit van de Nederlandse zorg te waarborgen en het
huidige niveau te garanderen;
CRT: Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt. De CRT houdt de specialistenregisters voor specialismen
klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens houdt de CRT toezicht en adviseert de Minister van
VWS over de aanwijzing van de opleidingsinstellingen voor de basisberoepen en erkent de opleidingsinstellingen
voor de specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van de hoofdopleiders en de
praktijkopleidingsinstellingen voor alle vier de opleidingen. Tot slot is de CRT verantwoordelijk voor het
Opleidingsregister;
CSGP: College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de FGzPt stelt regels
voor de opleiding en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en opleiders in basisberoepen
Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en voor de specialismen van de Gezondheidszorgpsycholoog.
Voor de specialismen stelt het de regels voor de (her)registratie en herintreding;
EVC: Eerder verworven competenties is onderdeel van het programma APV. Een kandidaat komt in aanmerking
voor een verkort traject als hij of zij aan een aantal criteria voldoet voor een praktijk- en cursorisch deel.
Daarmee toont de kandidaat aan over de vereiste competenties te beschikken;
FGzPt: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, een overkoepelend orgaan voor de
basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en
klinisch neuropsycholoog, op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. De FGzPt fungeert
voor deze beroepen als aanspreekpunt voor de overheid. Onder de FGzPt vallen het College (CSGP), de
Commissie Registratie en Toezicht (CRT), de Adviescommissie, de Accreditatiecommissie en de Opleidingsraad;
Gezondheidszorgpsycholoog: degene die is ingeschreven in het register van gezondheidszorgpsychologen
als bedoeld in artikel 3 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG);
Herregistratie: herregistratie is mogelijk indien voldaan wordt aan een werkervaringseis en scholingseis die
voldaan aan bepaalde eisen volgens het BIG-register. Alleen de uren die in Nederland als BIG-geregistreerde
worden meegeteld voor de herregistratie. Indien er werkervaring is opgedaan in het buitenland wordt er
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gekeken naar de bevoegde autoriteit van het land waar de aanvrager werkzaam is geweest. Indien er niet
voldaan is aan de werkervaringseis kan er ook geherregistreerd worden door scholing;
Hoofdopleider: een hoofdopleider is verantwoordelijk voor een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of
psychotherapeut en is als zodanig door de CRT erkend. De hoofdopleider is eindverantwoordelijk voor de inhoud
en beoordeling van de individuele proeve van bekwaamheid;
KBS: Kenmerkende Beroeps Situaties zijn situaties waarmee een beroepsoefenaar regelmatig mee te maken
heeft, die van de beroepsbeoefenaar handelen vraagt en die kenmerkend zijn voor het beroep;
Opleidingsbesluit: Opleidingsbesluiten met opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut
vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de
FGzPt.
Opleidingsinstelling: instelling die een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of de
specialismen tot klinische psycholoog of klinisch neuropsycholoog verzorgt en die als zodanig door de Minister
van VWS is aangewezen en/of door CRT is erkend;
Opleidingsraad: de Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen stelt adviezen op voor het
College, de beroepsverenigingen en voor anderen, 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;
Praktijkopleider: degene die de verantwoordelijkheid heeft voor de praktijkcomponent van de opleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut en die als zodanig erkend is door de hoofdopleider;
Proeve van Bekwaamheid: een controle, uitsluitend de beroepskennis van de aanvrager betreffende, die
door de hoofdopleider bij artikel 3 BIG-beroepen en door de CRT bij artikel 14 BIG-beroepen worden verricht en
die tot doel heeft te beoordelen of de aanvrager de bekwaamheid bezit om in Nederland een beroep tot
gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut of het specialisme van klinisch psycholoog of klinisch
neuropsycholoog uit te oefenen in de gezondheidszorg. Het toetsen van een aanvraag voor een erkenning van
de EU-beroepskwalificatie heeft als doel om uiteindelijk te kunnen worden ingeschreven in het BIG-register;
Psychotherapeut: degene die is ingeschreven in de het register van psychotherapeuten als bedoel in artikel 3
van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG);
Uitvoeringscommissie: een uitvoeringscommissie bestaat uit een hoofdopleider en een aantal deskundigen,
afhankelijk van de inhoud van de proeve van bekwaamheid, die de toets organiseren, vormgeven en afnemen;
vLOGO: de vereniging LOGO is een landelijk overleg van de opleidingsinstellingen, waarin zeven stichtingen
zijn verenigd die verantwoordelijk zijn voor de postacademische opleidingen die leiden tot registratie in het
BIG-register gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Deze stichtingen zijn, ieder voor zich, een
regionaal samenwerkingsverband tussen een of meerdere universiteiten en zorginstellingen in de geestelijke
gezondheidszorg. Een van de doelstellingen is het ontwikkelen en uitvoeren van de herregistratie voor
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut sinds 2015.

4

Commissie Registratie en Toezicht

Wet- en regelgeving
-

De Europese regelgeving, met name richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEG L
255), is omgezet naar het Nederlands recht in de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het CIBG vergelijkt op basis van deze wet de
gelijkwaardigheid van de Europese beroepskwalificaties met de Nederlandse eisen. Deze richtlijn dient
het vrije verkeer van personen en diensten. Voor de onderdanen van de EU-lidstaten bestaat de
mogelijkheid om als zelfstandige of werknemer in een andere lidstaat een beroep uit te oefenen dan
waar de beroepskwalificaties zijn verworven. In artikel 47 lid 1 van het Verdrag is bepaald dat er
richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels worden
vastgesteld;

-

De Nederlandse opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut worden uitgevoerd
overeenkomstig de AMvB’s, de Opleidingsbesluiten van 15 oktober 2019 inzake de eisen voor de
opleiding van de gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut;

-

In aanvulling op de Besluiten en de landelijke opleidingsplannen erkent de CRT van de FGzPt de
praktijkopleidingsinstellingen voor de psychologische wet BIG-opleidingen;

-

Het CIBG beoordeelt op advies van de CBGV op grond van artikel 41 van de wet BIG en artikel 2 van
het Besluit gediplomeerden volksgezondheid (Wtb. 1996, 96) ten aanzien van artikel 3 BIG-beroepen;

-

Voor het verrichten van voorbehouden handelingen volgens de wet BIG speelt bekwaamheid een
cruciale rol. Onbekwaam maakt onbevoegd. Volgens de Richtlijn en de Algemene wet valt een
dienstverrichter geregistreerd in het BIG-register voor wat betreft de uitoefening van zijn
werkzaamheden in Nederland onder het Nederlandse tuchtrecht;

-

Voor de gezondheidszorgpsycholoog en de psychotherapeut worden in artikelen 24, 25, 26 jo. 27 wet
BIG het stelsel van registratie en beroepstitelbescherming beschreven;

-

Voor de opdrachtverlening van het CIBG zijn de ‘Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (Arvodi-2018) van toepassing;

-

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt neemt een besluit over de specialistische
registratie aan de hand van het Besluit Buitenslands Gediplomeerden en de Nederlandse en Europese
regelgeving voor artikel 14 BIG-beroepen.

5

Commissie Registratie en Toezicht

Uitvoeringsreglement Proeve van Bekwaamheid voor
buitenslands gediplomeerde GZ-psychologen en
psychotherapeuten
1.

In dit reglement is vastgelegd hoe de uitvoering van de Proeve van Bekwaamheid (hierna pvb) voor
buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten is geregeld.

2.

Een migrerende beroepsbeoefenaar en EU-onderdaan met EU-diploma voor
gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut heeft een aanvraag ingediend voor erkenning van de
EU-beroepskwalificaties bij de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).

3.

Indien de opleiding en het niveau gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding, ontvangt de
aanvrager een positief besluit waarin de beroepskwalificaties worden erkend. De aanvrager komt in
aanmerking voor (geclausuleerde) inschrijving in het BIG-register onder vermelding van eventuele
beperking(en).

4.

Indien de opleiding en het niveau niet gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding, bekijkt de CBGV
of de verschillen zijn gecompenseerd door eventueel gevolgde scholing, vervolgopleiding en/of
werkervaring. Op basis van het advies van de CBGV neemt de Minister voor Medische Zorg (hierna: de
Minister) een voorgenomen besluit of een aanpassingsstage of een pvb nodig is om alsnog erkenning
te krijgen voor Europese diploma’s op basis van de Algemene Wet Erkenning EU-beroepskwalificaties.

5.

De aanvrager kan een keuze maken tussen een aanpassingsstage of een pvb.

6.

Door middel van een pvb wordt een aanvraag getoetst voor een erkenning van de EUberoepskwalificatie met als doel om uiteindelijk te kunnen worden ingeschreven in het BIG-register
voor een artikel 3 BIG-beroep tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut.

7.

Toegang tot de pvb-toets hebben aanvragers die zijn geselecteerd door de CBGV en die tevens de
Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) met een voldoende resultaat hebben afgelegd.
Aanmelding voor deelname aan de pvb-toets kan geschieden zo gauw als bekend is dat de aanvrager
is geselecteerd door de CBGV en de aanvrager de AKV-toets met voldoende resultaat heeft afgelegd.

8.

De aanvrager heeft de gelegenheid om in de periode vanaf aanmelding tot 6 maanden na het met
voldoende resultaat afleggen van de AKV toets de pvb-toets af te leggen. De aanmelding geldt in
principe voor de eerste geagendeerde gelegenheid, tenzij de capaciteit dat niet toelaat.

9.

Tot het afleggen van de pvb-toets bestaat tweemaal per jaar de gelegenheid, in het voorjaar en
najaar.

10. Het CIBG stelt op basis van advies van de CGBV vast welke onderwerpen worden getoetst, rekening
houdend met de voor uitoefening van het basisberoep benodigde deskundigheid en de kwalificaties
waarover de aanvrager blijkens zijn opleiding en werkervaring beschikt en vraagt de Commissie
Registratie en Toezicht (hierna: de CRT) om een proeve van bekwaamheden te laten afnemen.
11. Het CIBG geeft een advies en opdracht af aan de secretaris van de CRT van de FGzPt als
aanmeldportaal.
12. De CRT wijst een erkend hoofdopleider gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut aan voor het
betreffende basisberoep aan die verantwoordelijk is voor de afname en de beoordeling van de toets.
13. De vorm en inhoud van de toets wordt bepaald door de hoofdopleider, rekening houdend met de wijze
waarop de betreffende onderdelen in de reguliere opleiding worden getoetst.
14. De CBGV richt zich bij het beoordelen van de aanvragen op wezenlijke verschillen tussen de
buitenlandse opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut en werkervaring vergeleken
met de Nederlandse criteria die overbrugd moeten worden en leidt tot een advies. De pvb wordt
inhoudelijk ontwikkeld op basis van het advies van het CIBG en is maatwerk afgestemd op de te
toetsen bekwaamheid en competenties van de individuele aanvrager, tenzij in overleg anders is
overeengekomen. Tevens stelt de hoofdopleider een beoordelingsformulier vast met de criteria waarop
getoetst zal worden in lijn met de besluiten gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut,
opleidingsplannen, het toets boek en de KBS-en van de betreffende opleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut.
15. De uitvoeringscommissie ontvangt de opdracht en het advies van het CIBG door de secretaris van de
CRT.
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16. Ten behoeve van de organisatie, ontwikkeling, afname en beoordeling van de pvb-toets is een
uitvoeringscommissie door de hoofdopleider gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut
samengesteld. De leden van de uitvoeringscommissie zijn voor de duur van vijf jaar aangewezen door
de erkende hoofdopleider. De taken van de uitvoeringscommissie zijn:
- de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken;
- het organiseren van de pvb-toets;
- het samenstellen van de pvb-toets;
- het vaststellen van beoordelingscriteria;
- het beoordelen van de competenties van de aanvrager tijdens de pvb;
- het vaststellen van de uitslag;
- terugkoppelen van de van de beoordeling via de CRT aan het CIBG.
17. De hoofdopleider houdt toezicht op de werkzaamheden van de uitvoeringscommissie.
18. De aanvrager krijgt informatie over de pvb-toets en aan welke Kenmerkende Beroeps Situaties (KBS)
de aanvrager getoetst wordt. De aanvrager kan zich voorbereiden op de pvb-toets door zichzelf inzicht
te verschaffen in de leerdoelen en de benodigde competenties. Tevens krijgt de kandidaat een
exemplaar van dit Uitvoeringsreglement.
19. De pvb wordt afgenomen in een Nederlandse opleidingsinstelling en geschiedt in de Nederlandse taal.
Hiervoor dient de aanvrager in Nederland aanwezig te zijn. Digitaal afnemen van een pvb is alleen
mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden.
20. Uitsluitend in geval van aantoonbare overmacht, te beoordelen door de uitvoeringscommissie, kan de
aanvrager tot maximaal drie weken voor de zogenoemde fixatiedatum van de toets, zich afmelden of
uitstel aanvragen voor een pvb-toets. De kandidaat dient de uitvoeringscommissie dit per e-mail te
laten weten. In alle andere gevallen wordt de aanvrager geacht deelnemer te zijn van de pvb-toets.
Indien aan de aanvrager uitstel wordt verleend naar een latere gelegenheid, kan plaatsgebrek of het
niet doorgaan van deze gelegenheid ertoe leiden dat de aanvrager de gelegenheid niet kan benutten
en/of dat de geldigheid van de AKV-toets verloopt.
21. Indien de aanvrager tijdens de toetsperiode te maken krijgt met aantoonbare overmacht, ter
beoordeling door de uitvoeringscommissie, zal de aanvrager in beginsel in de gelegenheid worden
gesteld om op het eerstvolgende toetsmoment de pvb-toets in zijn geheel opnieuw af te leggen. Indien
de toets evenwel reeds grotendeels is afgelegd of nog kan worden afgelegd, kan de
uitvoeringscommissie besluiten het gemiste deel zo snel mogelijk af te nemen. Afwezigheid bij de toets
zonder geldige reden leidt ertoe, dat er geen uitslag wordt gegeven; in dat geval kan de aanvrager
geen beroep doen op welke regeling dan ook om de pvb-toets in te halen of te herkansen.
22. Voorafgaand aan de toetsperiode wordt aan de aanvrager gevraagd om een portfolio aan te leveren,
afhankelijk van de te toetsen bekwaamheid. Afhankelijk van de aard en inhoud van de pvb bevat,
indien door de uitvoeringscommissie gewenst, beeldmateriaal gesproken in de Nederlandse of Engelse
taal waarmee aangetoond en bewezen kan worden dat de aanvrager een behandeling meerdere keren
vanuit verschillende domeinen en op voldoende niveau uitgevoerd zijn.
23. De pvb-toets wordt afgenomen bij de opleidingsinstelling waar de hoofdopleider aan verbonden is.
24. De toets periode zal uit één of meerdere dagen bestaan, waarbij de onderdelen zoveel mogelijk over
één en dezelfde periode dienen te worden afgelegd. De aanvrager ontvangt voor de pvb-toets het
definitieve toetsrooster.
25. De aanvrager is verplicht voor ieder onderdeel van de pvb-toets op tijd aanwezig te zijn bij de volgens
het rooster aangegeven ruimte. Indien de aanvrager vanwege overmacht binnen 30 minuten na
aanvang van een toetsonderdeel verschijnt, kan de uitvoeringscommissie besluiten om de kandidaat
alsnog toe te laten tot het toetsonderdeel. Gemiste tijd door te laat komen wordt niet gecompenseerd.
Na 30 minuten wordt de aanvrager niet meer toegelaten tot het toetsonderdeel. Daarmee is het
afleggen van de pvb-toets onvolledig en is de aanvrager automatisch gezakt voor de pvb-toets. De
uitvoeringscommissie geeft voor de wel afgelegde onderdelen geen resultaten door aan de CRT en
CIBG.
26. Tijdens alle onderdelen van de toets dient de aanvrager een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
27. De pvb-toetsen worden in de Nederlandse taal afgenomen. Tijdens het afleggen van de verschillende
onderdelen van de pvb-toets mag de aanvrager behoudens een pen of potlood alleen de
woordenboeken Nederlands-eigen taal en eigen taal-Nederlands bij zich hebben. Andere bezittingen
zoals jas, tas, boeken, mobiele telefoon en dergelijke dienen buiten bereik van de aanvrager te blijven
en zo nodig in bewaring te worden gegeven bij de hoofdopleider. Bij een openboekonderdeel mag
nader gespecificeerd studiemateriaal worden meegenomen. Indien meerdere aanvragers tegelijkertijd
een schriftelijke theorietoets afnemen, is het niet toegestaan dat kandidaten onderling communiceren.
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28. De aanvrager is verplicht om de aanwijzingen van de hoofdopleider, bekend gemaakt voor, tijdens of
onmiddellijk na afloop van het toetsonderdeel op te volgen. Indien dit genegeerd wordt, kan dit leiden
tot het ongeldig verklaren van de toets.
29. Wanneer ter zake van het afleggen van een toetsonderdeel fraude wordt geconstateerd of vermoed,
wordt het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleidingsinstelling gevolgd. Dit kan
betekenen dat door de hoofdopleider onverwijld een proces-verbaal wordt vastgelegd. De
hoofdopleider kan de kandidaat verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een
weigering hiertoe wordt in het proces-verbaal vermeld. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld
om binnen een termijn van twee weken een schriftelijk commentaar op het proces-verbaal te leveren.
Het proces-verbaal en het eventuele schriftelijke commentaar worden zo spoedig mogelijk ter hand
gesteld van de uitvoeringscommissie.
30. De uitvoeringscommissie kan de aanvrager afhankelijk van de ernst van de gepleegde feiten een
sanctie opleggen inhoudende ongeldigverklaring van de gehele pvb-toets.
31. Voordat de uitvoeringscommissie een beslissing als bedoeld onder artikel 29 en 30 neemt, stelt zij de
aanvrager binnen een termijn van twee weken in de gelegenheid ter zake te worden gehoord.
32. De pvb-toets bestaat uit een theoretische kennistoets en een praktijktoets op het terrein van
behandeling en/of diagnostiek. Afhankelijk van het advies van het CIBG en de te toetsen bekwaamheid
kan er gekozen worden om één onderdeel of beide onderdelen te toetsen.
33. Indien de aanvrager op alle onderdelen een voldoende behaalt zal de CRT op advies van de
hoofdopleider het CIBG informeren en adviseren om tot erkenning van de beroepskwalificatie over te
gaan. De Minister geeft op basis van de uitslag een erkenning van de beroepskwalificatie af, waarmee
de aanvrager een BIG-registratie aan kan vragen. Indien hij op tenminste de helft van alle onderdelen
een voldoende behaalt, krijgt hij eenmaal de gelegenheid op een herkansing voor de overige
onderdelen. De herkansing kan niet aangepast worden in een aanpassingsstage of een combinatie van
een pvb en een aanpassingsstage. Hiervoor bepaalt de Minister in een besluit de termijn waarbinnen
de herkansing moet zijn afgelegd.
34. Het CIBG stuurt het besluit naar de aanvrager.
35. Een aanvrager kan bij slagen door middel van het besluit erkenning van de EU-beroepskwalificaties
een BIG-registratie aanvragen.
36. Het CIBG is als opdrachtgever juridisch eindverantwoordelijk voor de proeve van bekwaamheid en het
erkennen van een EU-beroepskwalificatie.
37. De opleidingsinstelling en de uitvoeringscommissie die de proeve van bekwaamheidstoets afnemen zijn
als uitvoerders zelf verantwoordelijk voor het afnemen en beoordelen van de proeve.
38. Indien daar aanleiding toe is, kan de kandidaat een klacht indienen tegen de gang van zaken bij het
afnemen van de pvb-toets. Een dergelijke klacht dient zo spoedig mogelijk na afloop van de toets of
het toets onderdeel (uiterlijk 4 weken na afloop van het assessment) te worden ingediend bij de
uitvoeringscommissie. De uitvoeringscommissie neemt de klacht in behandeling en zal de aanvrager
uitnodigen voor een gesprek. Tegen de inhoudelijke beoordeling van de pvb-toets kan geen bezwaar of
beroep worden aangetekend.
39. Indien de aanvrager bezwaar wil maken tegen de aanstelling van een erkende hoofdopleider, alsook
tegen een besluit van de CRT kan dit bij de CRT. Een bezwaar tegen een besluit van de CRT wordt in
behandeling genomen door de onafhankelijke adviescommissie van de FGzPt. De onafhankelijke
adviescommissie adviseert de CRT in de afhandeling van bezwaren. De buitenslands gediplomeerde
communiceert met de secretaris van de CRT.
40. De proeve is geen besluit in de zin van de Awb, maar is bedoeld als advies aan de Minister.
41. Bezwaar maken bij het CIBG tegen een proeve van bekwaamheid is niet mogelijk. Wel kan er bezwaar
gemaakt worden bij het CIBG tegen een eventuele afwijzingsbeschikking bij het niet slagen. Hiervoor
geldt een Awb bezwaartermijn van zes weken.
42. Tot één maand nadat de CBGV haar advies aan de Minister op haar vergadering heeft vastgesteld,
heeft de kandidaat het recht op inzage van de onvoldoende gemaakte pvb-toetsonderdelen. Daarvoor
wordt een afspraak gemaakt met de bij de inschrijving genoemde contactpersoon. Het recht van inzien
beperkt zich tot een eenmalig waarnemen gedurende maximaal één uur, eventueel ondersteund door
het bespreken van de casuïstiek.
43. Dit uitvoeringsreglement kan worden gewijzigd bij afzonderlijk besluit van de CRT van de FGzPt.
Besluiten daartoe worden pas genomen nadat het CIBG is gehoord.
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44. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de uitvoeringscommissie na de CRT te hebben
gehoord.
Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2022. Aldus vastgesteld door de Commissie Registratie en
Toezicht van de FGzPt op 3 december 2021

