
 

 

 

 

 

COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT 

 

        

        

Besluit van 15 september 2020 strekkende tot wijziging van het Besluit 

specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische 

neuropsychologie  

 

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,   

 

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg en artikel 15 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten; 

 

gelet op de adviezen van de Commissie Registratie en Toezicht, het Hoofdopleiders-

Coördinatoren Overleg klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en de Landelijke 

Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Staatscourant van (datum en nummer) is mededeling gedaan van de vaststelling van dit 

besluit door het CSGP en van de instemming van de Minister van VWS met dat besluit. Het 

besluit treedt in werking op 1 januari 2021    
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I Het  Besluit specialisme klinische psychologie wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel B.5, tweede lid, wordt “B.9, eerste lid” vervangen door “B.4, eerste 
lid”. 

B. In artikel B.5, derde en vierde lid, wordt B.9, vijfde lid onder b.” vervangen door 
“B.4, vijfde lid onder b”. 

C. Artikel B.4, zesde lid, komt te vervallen.  

D. In artikel B.6, tweede lid wordt na “een” en voor “hoofdopleider” toegevoegd 
“(waarnemend)”. 

E.  In artikel B.7, derde lid, onderdeel b. wordt “en” vervangen door “of”. 

F. In artikel B.7, vierde lid, wordt “B.9.” vervangen door “B.4” 

G. In artikel B.8, tweede en derde lid, wordt “B.9.” vervangen door “B.4”. 

H. Artikel C.1, vierde lid, komt als volgt te luiden: 

 Erkenning wordt verleend voor de duur van vijf jaar. Indien ten tijde van de aanvraag 

niet volledig wordt voldaan aan de eisen voor erkenning, kan de CRT besluiten tot 

voorlopige erkenning. Hieraan kan zij aanvullende voorwaarden verbinden.  

 

I. Artikel C.3, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 2. Voor de door de betreffende opleidingsinstelling voor te dragen waarnemend 

hoofdopleider gelden de in het eerste lid genoemde eisen. Artikel C.1. is van 

overeenkomstige toepassing.  

 

J.  Artikel C.4, vierde lid, komt als volgt te luiden: 

 4. Erkenning als praktijkopleidingsinstelling wordt verleend voor de duur van vijf jaar. 

Indien ten tijde van de aanvraag niet volledig wordt voldaan aan de eisen voor erkenning 

kan de CRT besluiten tot voorlopige erkenning. 

 

K. In artikel C.4, dertiende lid, vervalt “respectievelijk de praktijkopleider” 

 

L. In artikel C.4a, negende lid, wordt “opleidingsinstelling” vervangen door 

“praktijkopleidingsinstelling”.  

 

M. Aan artikel D.2. wordt een zevende lid toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 

 7. Voor de aanvrager die beschikt over een registratie als klinisch psycholoog en klinisch 

neuropsycholoog geldt dat de patiëntgebonden werkzaamheden bedoeld in het tweede 

lid mogen gelden als werkzaamheden in beide specialismen.  

  

N. Artikel D.4,derde lid, onder a, komt als volgt te luiden: 

 a. indien het supervisie betreft met betrekking tot de patiëntenzorg is de supervisor 

  geregistreerd specialist, dan wel als supervisor erkend door een specialistische 

 psychotherapievereniging of de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie wanneer het 

behandeling inclusief psychotherapie betreft 
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O. Aan artikel D.4, tweede lid wordt een onderdeel e. toegevoegd, dit komt als 

volgt te luiden: 

 e. een intervisiegroep bestaat uit maximaal acht personen. 

 

P. Aan artikel D.4, derde lid wordt een onderdeel e. toegevoegd, dit komt als volgt 

te luiden: 

 e. een supervisiegroep bestaat uit maximaal vier personen, exclusief de supervisor. 

  

Q. Artikel D.5, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

2. Voor voorwaardelijke registratie als bedoeld in het eerste lid komen slechts in 

aanmerking specialisten die voor tenminste 75 procent aan de herregistratie-eisen 

hebben voldaan, waarbij de eisen genoemd in de artikelen D.2. en D.3. van gelijk 

gewicht worden geacht. Hierbij dient voldaan te zijn aan de minimumeisen zoals 

opgenomen in de Wet BIG.  

II Het  Besluit specialisme klinische neuropsychologie wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel B.3. Omvang opleiding wordt hernummerd naar B.3a. 

B. Artikel B.3. Omvang, derde lid, komt te vervallen.  

C. In artikel B.4, eerste lid, wordt “B.7.” vervangen door “B.3.” 

D. In artikel B.5, eerste lid, wordt “B.8” vervangen door “B.4” 

E. In artikel B.6, eerste lid, wordt “B.8” vervangen door “B.4” 

F. In artikel B.7, eerste lid, wordt “B.8” vervangen door “B.4” 

G. In artikel B.8, eerste lid, wordt “B.8” vervangen door “B.4” 

H.      In artikel B.9, eerste lid, wordt “B.8” vervangen door “B.4” 

I. In artikel B.10, tweede lid wordt voor “hoofdopleider” toegevoegd 
“(waarnemend)”. 

J. Artikel C.1, vierde lid, komt als volgt te luiden: 

 Erkenning wordt verleend voor de duur van vijf jaar. Indien ten tijde van de aanvraag 

niet volledig wordt voldaan aan de eisen voor erkenning, kan de CRT besluiten tot 

voorlopige erkenning. Hieraan kan zij aanvullende voorwaarden verbinden 

 

K. Artikel C.3, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 2. Voor de door de betreffende opleidingsinstelling voor te dragen waarnemend 

hoofdopleider gelden de in het eerste lid genoemde eisen. Artikel C.1. is van 

overeenkomstige toepassing.  

 

L. Artikel C.4, vierde lid, komt als volgt te luiden: 

 4. Erkenning als praktijkopleidingsinstelling wordt verleend voor de duur van vijf jaar. 

Indien ten tijde van de aanvraag niet volledig wordt voldaan aan de eisen voor erkenning 

kan de CRT besluiten tot voorlopige erkenning. 

 

M. In artikel C.4, dertiende lid, vervalt “respectievelijk de praktijkopleider” 
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N. In artikel C.4a, negende lid, wordt “opleidingsinstelling” vervangen door 

“praktijkopleidingsinstelling”.  

 

O. In artikel C.9, eerste lid, wordt “B.4, B.5,” vervangen door “B.11, B.12,” 

 

P. Aan artikel D.2. wordt een zevende lid toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 

 7. Voor de aanvrager die beschikt over een registratie als klinisch psycholoog en klinisch 

neuropsycholoog geldt dat de patiëntgebonden werkzaamheden bedoeld in het tweede 

lid mogen gelden als werkzaamheden in beide specialismen.  

 

Q. Aan artikel D.4, tweede lid wordt een onderdeel e. toegevoegd, dit komt als 

volgt te luiden: 

 e. een intervisiegroep bestaat uit maximaal acht personen. 

 

R. Aan artikel D.4, derde lid wordt een onderdeel e. toegevoegd, dit komt als volgt 

te luiden: 

 e. een supervisiegroep bestaat uit maximaal vier personen, exclusief de supervisor.  

 

S. Artikel D.5, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 2. Voor voorwaardelijke registratie als bedoeld in het eerste lid komen slechts in 

aanmerking specialisten die voor tenminste 75 procent aan de herregistratie-eisen 

hebben voldaan, waarbij de eisen genoemd in de artikelen D.2. en D.3. van gelijk 

gewicht worden geacht. Hierbij dient voldaan te zijn aan de minimumeisen zoals 

opgenomen in de Wet BIG.  

 

 

III. Bekendmaking 

1. De vaststelling of wijziging van dit besluit behoeft instemming van de Minister voor 

Medische Zorg. 

2. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijzigingen van dit 

besluit. Daarnaast wordt mededeling gedaan op de website van de FGzPt (www.fgzpt.nl).  

3. De mededeling op de website genoemd in het tweede lid bevat ten minste de titel van het 

besluit of wijziging van het besluit en de datum van inwerkingtreding ervan. 

4. De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de FGzPt geplaatst.  

 

IV. Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. 

2. Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit, 

bedoeld in artikel III, eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2021, 

treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 

Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.  
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Utrecht, 15 september 2020 

 

Prof. dr. M.J.H. Huibers     mr. A. Jannink 

Voorzitter     Secretaris 

 

 

Toelichting 

 

Algemeen 

Het CSGP ontving diverse verzoeken om de Besluiten voor specialismen klinische psychologie 

en klinische neuropsychologie op bepaalde onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om 

kennelijke verschrijvingen en herstel van aanpassingen en verwijzingen die abusievelijk in de 

definitieve vaststelling van de besluiten niet zijn meegenomen. Met dit wijzigingsbesluit worden 

de benodigde aanpassingen alsnog doorgevoerd.  

Artikelsgewijs 

I.E. Het College is van mening dat het volgen van groepssupervisie een keuze moet zijn en niet 

een verplichting.  

 

I.M en II.P: In de huidige besluiten klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn geen 

aparte regels dan wel ontheffingen opgenomen voor dubbelgeregistreerden. Omdat het twee 

aparte registraties en werkgebieden zijn betekent dit dat de specialist om in aanmerking te 

komen voor herregistratie moet voldoen aan de separate herregistratie eisen. Dit betreft zowel 

de werkzaamheden als het aantal uren deskundigheidsbevordering. Omdat het huidige 

systeem er vanuit gaat dat de werkzaamheden in een bepaalde hoedanigheid worden 

uitgevoerd kunnen dezelfde werkzaamheden niet meegerekend worden voor zowel de 

herregistratie als klinisch psycholoog als klinisch neuropsycholoog. Waar de 

deskundigheidsbevordering vaak voor beide specialismen meetelt is dit niet het geval voor de 

werkzaamheden. Binnen de huidige regelgeving betekent dit dat een specialist tenminste 16 

uur werkzaam moet zijn in het desbetreffende specialisme en dus in totaal 32 uur werkzaam 

moet zijn. Het onverminderd in stand houden van deze eisen kan ontmoedigend werken voor 

specialisten met een dergelijke dubbele registratie. Omdat het binnen patiëntgebonden 

werkzaamheden moeilijk is om onderscheid te maken tussen de specialismen besloot het 

College dat deze werkzaamheden mee mogen tellen voor een herregistratie als klinisch 

psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Dit doet het meeste recht doet aan de verschillen en 

overeenkomsten tussen de twee vakgebieden en de De overige 2080 uur moeten dan wel in 

het eigen specialisme verricht zijn. Dit betekent kort gezegd dat een specialist met een dubbele 

registratie 24 uur per week moet werken om beide registraties te behouden.  

I.N,O en II.Q,R: In de beleidsregels van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) is een 

maximalisering opgenomen van het aantal deelnemers aan een supervisiegroep en een 

intervisiegroep. Omdat dit feitelijk een beperking van de regelgeving van het College is moet dit 

opgenomen worden in de besluiten. Voor de intervisiegroep is het maximaal aantal deelnemers 

acht dit is overeenkomstig het huidige maximum zoals opgenomen in de beleidsregel van de 

CRT.  
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Het College heeft besloten om het aantal deelnemers voor een supervisiegroep te maximaliseren 

op vier exclusief de supervisor. Hierbij wordt aangesloten bij wat gangbaar is binnen de 

psychotherapieverenigingen en in de opleidingen. Dit sluit ook aan bij de huidige beleidsregel 

van de CRT. 

 

I.Q en II.S: Om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke herregistratie moet de 

specialist voldoen aan de minimum herregistratie eisen zoals opgenomen in de Wet op de 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Op verzoek van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dit expliciet in het artikel opgenomen.  

 


