Procedure voor erkenning van
psychotherapieverenigingen in
het kader van de
supervisievereisten PSY-BIG
opleidingen en de
(her)registratie van
specialisten

inzake de opleiding tot psychotherapeut en klinisch
psycholoog, en herregistratie en herintreding van het
specialisme klinisch psycholoog, zoals opgenomen in
het Besluit opleidingseisen psychotherapeut en het
Besluit specialisme klinisch psycholoog
op grond van artikel 27, tweede lid, van de Regeling
Specialismen Psychologische BIG-beroepen,
vastgesteld door de CRT op 8 april 2022

Datum inwerkingtreding: 1 juli 2022
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Hoofdstuk A. Begripsomschrijvingen
In dit document wordt verstaan onder:
Aanvrager:

de vereniging (of andere rechtspersoon) die een verzoek
doet tot erkenning als psychotherapievereniging in het
kader van de Besluiten;

Besluiten:

het besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit
opleidingseisen psychotherapeut van het CSGP;

CRT:

de Commissie Registratie en Toezicht;

CSGP:

het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut;

Cursorisch onderwijs:

een deel van de opleiding, niet zijnde praktijkopleiding,
dat aan de opleidingsinstelling wordt gevolgd;

FGzPt:

de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en
Psychotherapeuten;

Herintreding:

een in de tijd niet direct aansluitende hernieuwde
inschrijving in het register van klinisch psychologen;

Herregistratie:

een in de tijd direct aansluitende hernieuwde inschrijving
in het register van klinisch psychologen;

Herregistratiedossier:

het persoonlijke digitale dossier van de specialist waarin de
specialist aantoont dat hij aan de herregistratie-eisen
voldoet.

Klinisch psycholoog:

een specialist gezondheidszorgpsycholoog die is
ingeschreven in het specialistenregister voor klinisch
psychologen;

Opleiding(en):

de opleiding tot klinisch psycholoog dan wel de opleiding
tot psychotherapeut;

Psychotherapeut:

degene die is ingeschreven in het register van
psychotherapeuten, bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG;

Psychotherapievereniging:

een door de CRT als zodanig erkende vereniging op het
gebied van de psychotherapie in het kader van de
supervisie-vereisten;

Registratie:

inschrijving in het register van specialisten als bedoeld in
artikel 14 van de Wet BIG;

Specialistenregister:

register van specialisten op het gebied van de
gezondheidszorgpsychologie, gehouden door de CRT;

Supervisant:

degene die supervisie ontvangt;

Supervisie:

het methodisch analyseren en evalueren van de door de
supervisant verrichte werkzaamheden en het reflecteren
op het professioneel functioneren van de supervisant en
de ontwikkeling daarvan;

Supervisor:

degene die supervisie geeft;

Wet BIG:

de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
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Hoofdstuk B. Inleiding
Supervisoren in het kader van de opleidingen, alsook in het kader van intercollegiale toetsing ten behoeve van
de herregistratie of herintreding van specialisten, dienen conform de Besluiten ingeschreven te zijn in het
register van supervisoren bij een erkende psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten of in
het Register Supervisoren van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
De volgende supervisoren dienen conform de besluiten als supervisor geregistreerd te zijn bij een door de CRT
erkende psychotherapievereniging in het kader van supervisievereisten:
- Een supervisor in het kader van de opleiding tot psychotherapeut;
- Een supervisor in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog wanneer hij/zij supervisie geeft met
betrekking tot behandeling;
- Een supervisor in het kader van de (her)registratie als klinisch psycholoog wanneer hij/zij supervisie geeft
met betrekking tot patiëntenzorg.
Tot medio 2022 richtte de CRT zich naar het oordeel van de NVP bij bepaling wat een psychotherapievereniging
is. Echter erkent de NVP sinds enige tijd geen (nieuwe) psychotherapieverenigingen meer. Hierdoor was de lijst
met erkende psychotherapieverenigingen niet meer actueel. In november 2021 heeft het CSGP nieuwe
wijzigingsbesluiten vastgesteld waarin is opgenomen dat de CRT vanaf 1 juli 2022 bepaalt welke verenigingen
(of andere rechtspersonen) onder deze Besluiten als psychotherapieverenigingen in het kader van de
supervisievereisten worden erkend. De betreffende psychotherapieverenigingen dienen te voldoen aan de door
het CSGP gestelde criteria, zoals opgenomen in de Besluiten.
Naast de door het CSGP opgestelde lijst van erkende psychotherapieverenigingen zoals opgenomen in de
Besluiten, kunnen verenigingen (of andere rechtspersonen) een aanvraag indienen bij de CRT om ook als
psychotherapievereniging erkend te worden in het kader van de supervisievereisten voor de opleidingen en de
(her)registratie als klinisch psycholoog.
Leeswijzer
In de hieronder staande hoofdstukken is de procedure voor erkenning van psychotherapieverenigingen in het
kader van supervisievereisten vastgelegd. In het eerste hoofdstuk (Hoofdstuk C) staan de criteria zoals
opgenomen in de Besluiten. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt ingegaan op hoe een rechtspersoon een
aanvraag kan indienen bij de CRT om erkend te kunnen worden als psychotherapievereniging in het kader van
de supervisievereisten (Hoofdstuk D) en hoe de aanvraag wordt beoordeeld door de CRT (Hoofdstuk E).
Tenslotte de Slotbepalingen (Hoofdstuk F).
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Hoofdstuk C. Criteria bepaling psychotherapieverenging
In dit hoofdstuk staan de criteria uit de Besluiten geciteerd (artikel B.10, tweede lid van het Besluit
opleidingseisen psychotherapeut en artikel B.11, tweede lid van het Besluit specialisme klinische psychologie).
Aan deze criteria dient de vereniging (of andere rechtspersoon) te voldoen om in erkend te kunnen worden als
psychotherapievereniging in het kader van de supervisievereisten.
Een vereniging als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende eisen:
a.
b.

Er is sprake van een vereniging (of andere rechtspersoon) of afdeling van een vereniging die zich richt
op een welomschreven gebied of methodiek binnen het veld van de psychotherapie met een
substantieel aantal leden*;
De vereniging dient een samenhangende visie gebaseerd op wetenschappelijke inzichten te hanteren
met betrekking tot:
I.
Een verklaringsmodel voor psychische stoornissen (psychopathologie),
II.
Een visie op indicatie en contra-indicatie voor behandeling,
III.
i en ii zijn geïntegreerd in een systematische behandelmethodiek waarvoor substantiële
wetenschappelijke ondersteuning bestaat en/of de methode is opgenomen in een
zorgstandaard of richtlijn,
IV.
Daarnaast dient de rechtspersoon een uitgewerkt opleidingsprogramma te
hebben met
daarin eisen op het gebied van doelstellingen en omvang van theoretisch onderwijs, van
supervisie en van praktijkuren onder supervisie.

* met ‘substantieel aantal leden’ volgt de CRT het advies op van het CSGP om als uitgangspunt te hanteren dat
er tenminste vijftig leden zijn.
Een lijst met verenigingen die in elk geval als psychotherapieverenigingen worden erkend in het kader van de
supervisievereisten zijn te vinden op de site van de FGzPt (www.fgzpt.nl > menu > herregistratieprocedure).
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Hoofdstuk D. Aanvraag indienen
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe een vereniging (of andere rechtspersoon) een aanvraag kan indienen bij
de CRT om als psychotherapievereniging erkend te worden in het kader van de supervisievereisten. Hiervoor
moet gebruik worden gemaakt van het ‘aanvraagformulier erkenning psychotherapievereniging’. Deze is te
downloaden van de website van de FGzPt via het menu > Commissie Registratie en Toezicht > Documenten.
Op het aanvraagformulier dient de aanvrager in elk geval de volgende gegevens in te vullen:
•
Naam (en/of afdeling van de) vereniging/rechtspersoon
•
KVK-nummer
•
Website (indien van toepassing)
•
Gebied of methodiek binnen het veld van de psychotherapie
•
Een omschrijving van waar de CRT het extern te raadplegen supervisorenregister kan vinden
Daarbij dient de aanvrager bewijsstukken aan te leveren om te kunnen aantonen dat de vereniging voldoet aan
de eisen zoals beschreven in Hoofdstuk C.
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Hoofdstuk E. Beoordeling CRT
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de procedure na het indienen van de aanvraag zoals beschreven in
Hoofdstuk D.
Na indiening van de aanvraag controleert de secretaris van de CRT of de benodigde informatie is aangeleverd.
Indien dit niet het geval is wordt deze informatie nader opgevraagd bij de aanvrager.
Termijn van besluitvorming
Wanneer de aanvraag compleet is aangeleverd, worden het aanvraagformulier en de aanvullende bewijsstukken
voorgelegd aan de CRT voor verdere in behandeling name. De CRT streeft ernaar om binnen acht weken een
(voorgenomen) besluit te hebben genomen op de aanvraag. Mocht de CRT alsnog vragen hebben naar
aanleiding van de ontvangen informatie, wordt de termijn voor besluitvorming verlengd.
Positief besluit
Na zorgvuldige afweging van de CRT om te bepalen of de aanvrager voldoet aan de erkenningscriteria neemt de
CRT een positief besluit tot erkenning als de aanvrager voldoet aan alle criteria zoals benoemd in hoofdstuk C.
De aanvrager wordt schriftelijk van het besluit op de hoogte gebracht. De naam van de aanvrager wordt
vervolgens vermeld op de site van de FGzPt als erkende psychotherapievereniging in het kader van de
supervisievereisten.
Negatief besluit
Zienswijze
Als de CRT na zorgvuldige afweging constateert dat de aanvrager niet voldoet aan de criteria voor erkenning,
neemt zij altijd eerst een voorgenomen besluit tot afwijzing van de aanvraag. De aanvrager wordt schriftelijk
van dit voornemen op de hoogte gebracht. De aanvrager kan binnen twee weken na dagtekening van het
voorgenomen besluit een zienswijze indienen op de voorgenomen afwijzing.
Als de CRT binnen deze termijn geen zienswijze ontvangt van de aanvrager, neemt de CRT in ieder geval een
definitief besluit tot afwijzing van de aanvraag. Indien de CRT wel een zienswijze van de aanvrager ontvangt,
neemt de CRT deze zienswijze in behandeling. Mochten er naar aanleiding van de zienswijze vragen zijn, kan de
CRT aanvullende informatie opvragen bij de aanvrager. Met inachtneming van de zienswijze en de vigerende
regelgeving zal de CRT daarna een definitief besluit nemen. Dit kan een definitief besluit tot afwijzing zijn of de
aanvraag wordt alsnog gehonoreerd.
Bezwaar
Indien de aanvrager zich niet kan vinden in het definitieve besluit van de CRT, kan de aanvrager binnen zes
weken een bezwaarschrift indienen via registratiecommissie@fgzpt.nl, ter attentie van de Adviescommissie. De
onafhankelijke Adviescommissie adviseert de CRT in de afdoening van bezwaren. De CRT heeft de mogelijkheid
om af te wijken van het advies van de Adviescommissie, maar dient dit dan wel zorgvuldig te motiveren.
Publicatie
Indien de CRT de aanvraag heeft gehonoreerd, wordt de vereniging toegevoegd aan de lijst met erkende
psychotherapieverenigingen op de site van de FGzPt. Deze lijst is te vinden op www.fgzpt.nl > menu >
herregistratieprocedure. Ook zal hieraan een nieuwsbericht worden gewijd.
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Hoofdstuk F. Slotbepalingen
Overgangsbepaling
Deze procedure is van toepassing op alle verzoeken tot erkenning als psychotherapievereniging in het kader
van de supervisie-vereisten die aanvangen op of na de datum van 1 juli 2022.
Voor bepaling van psychotherapieverenigingen in het kader van de herregistratie voor activiteiten die zijn
aangevangen voor 1 juli 2022 is de betreffende Beleidsregel Herregistratie van toepassing, die gold op 30 juni
2021.
Bekendmaking
Er wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijzigingen in deze procedure op de website van de FGzPt
(www.fgzpt.nl).
De mededeling op de website genoemd in het eerste lid bevat ten minste de titel van de procedure of wijziging
van de procedure en de datum van inwerkingtreding ervan.
De integrale tekst van deze procedure wordt op de website van de FGzPt geplaatst.
Inwerkingtreding
Deze procedure treedt in werking op 1 juli 2022.
Citeertitel
Deze procedure wordt aangehaald als: Procedure erkenning psychotherapieverenigingen in het kader van
supervisievereisten.

