
 

 

 

COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT  

 

 

        

Besluit van (datum) strekkende tot wijziging van het Besluit 

opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit 

opleidingseisen psychotherapeut  

 

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,   

 

gelet op artikel 15 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, 

basisberoep en specialismen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en 

Psychotherapeuten; 

 

gelet op de adviezen van (P.M) 

 

 

BESLUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaststelling van dit Besluit is gepubliceerd op de website van de FGzPt op (datum) en het 

Besluit treedt in werking op 1 juli 2021.  
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I Het  Besluit opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog wordt als volgt 

gewijzigd: 

A. In artikel A.1. komt het begrip praktijkopleidingsinstelling als volgt te luiden: 

praktijkopleidingsinstelling die, of de praktijkinstelling binnen een samenwerkingsverband 

van de praktijkinstellingen dat de praktijkopleiding van de opleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog verzorgt; 

B. Aan artikel A.1. wordt tussen praktijkopleidingsinstelling en Regeling het begrip 

praktijkuren toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 

het aantal uren opgenomen in de leerarbeidsovereenkomst of een daarmee vergelijkbare 

overeenkomst met aftrek van de uren benodigd voor het volgen van cursorisch onderwijs, 

supervisie en werkbegeleiding. 

C. Artikel C.5, eerste lid, onder d, nummer iii, komt als volgt te luiden 

iii. voldoende tijd om diens taken en verantwoordelijkheden naar behoren in te vullen en 

waarbij deze tenminste één uur per week per fte aanwezige opleideling. 

D. Artikel C.5, eerste lid, onder e, komt als volgt te luiden: 

e. draagt er zorg voor dat naast de praktijkopleider een waarnemend praktijkopleider 

(onvoorwaardelijk BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog) aanwezig is die voldoet 

aan de eisen van dit Besluit.  

E. Artikel C.5, eerste lid, onder i, aanhef, komt als volgt te luiden: 

i. waarborgt de opleidingsdoelstellingen en stelt de opleideling in staat om: 

F.  Aan artikel C.5, eerste lid, onder i, wordt een nummer vii, dat komt als volgt te 

luiden: 

vii. deel te nemen aan het onderwijs. 

G. Aan artikel C.5, onder j, nummer ii, wordt toegevoegd: 

- de hoofdopleider mag geen andere rol hebben in de opleiding van de opleideling.  

H. Artikel C.5, eerste lid, onder k, komt als volgt te luiden: 

k. realiseert een betaalde opleidingsplaats voor een of meer opleideling, gekoppeld aan een 

leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. De leerarbeidsovereenkomst 

voldoet ten minste aan de volgende eisen: 

i. de aanstelling in de overeenkomst betreft een vast aantal uren, is geen verplichting 

opgenomen om de opleiding op enige wijze terug te betalen tijdens of na de opleiding; 

ii. de opleidingskosten van de opleidingsinstelling worden betaald; 

iii. de opleideling wordt in staat gesteld om ten minste 32 uur aan praktijkervaring op te 

doen waaronder supervisie en werkbegeleiding. 

iv. de opleideling wordt in staat gesteld gemiddeld tenminste 4 uur per week deel te nemen 

aan cursorisch onderwijs binnen de aanstelling; 

v. de overeenkomst is in overeenstemming met de in de geldende CAO vastgelegde 

bepalingen. 

I. Artikel C.5, eerste lid, onder n, komt als volgt te luiden: 

n. stelt de opleideling in staat om 25% van de praktijkuren te besteden aan 

opleidingsgerelateerde zaken (niet productiegebonden); de (productie)taakstelling 25% 

lager dan die van een collega gezondheidszorgpsycholoog. 

J. Artikel C.5, eerste lid, onder o, komt als volgt te luiden: 

 o. de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en 

beschikbaarheid praktijkopleider in zowel tijd en geld. 
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K. Artikel C.5, eerste lid, onder r. komt te vervallen. 

 

L. De toelichting van C.5. komt te vervallen. 

 

 
II Het  Besluit opleidingseisen psychotherapeut wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. In artikel A.1. komt het begrip praktijkopleidingsinstelling als volgt te luiden: 

praktijkopleidingsinstelling die, of de praktijkinstelling binnen een samenwerkingsverband 

van de praktijkinstellingen dat de praktijkopleiding van de opleiding tot psychotherapeut 

verzorgt; 

B. Aan artikel A.1. wordt tussen praktijkopleidingsinstelling en psychotherapeut het 

begrip praktijkuren toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 

het aantal uren opgenomen in de leerarbeidsovereenkomst of een daarmee vergelijkbare 

overeenkomst met aftrek van de uren benodigd voor het volgen van cursorisch onderwijs, 

leertherapie, supervisie en werkbegeleiding. 

C. Artikel C.5, eerste lid, onder d, nummer iii, komt als volgt te luiden 

iii. voldoende tijd om diens taken en verantwoordelijkheden naar behoren in te vullen en 

waarbij deze tenminste één uur per week per fte aanwezige opleideling. 

D. Artikel C.5, eerste lid, onder e, komt als volgt te luiden: 

e. draagt er zorg voor dat naast de praktijkopleider een waarnemend praktijkopleider 

(onvoorwaardelijk BIG-geregistreerd psychotherapeut) aanwezig is die voldoet aan de eisen 

van dit Besluit.  

E. Artikel C.5, eerste lid, onder i, aanhef, komt als volgt te luiden: 

i. waarborgt de opleidingsdoelstellingen en stelt de opleideling in staat om: 

F.  Aan artikel C.5, eerste lid, onder i, wordt een nummer vii, dat komt als volgt te 

luiden: 

vii. deel te nemen aan het onderwijs. 

G. Aan artikel C.5, onder j, nummer ii, wordt toegevoegd: 

- de hoofdopleider mag geen andere rol hebben in de opleiding van de opleideling.  

H. Artikel C.5, eerste lid, onder k, komt als volgt te luiden: 

k. realiseert een betaalde opleidingsplaats voor een of meer opleideling, gekoppeld aan een 

leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. De leerarbeidsovereenkomst 

voldoet ten minste aan de volgende eisen: 

i. de aanstelling in de overeenkomst betreft een vast aantal uren, is geen verplichting 

opgenomen om de opleiding op enige wijze terug te betalen tijdens of na de opleiding; 

ii. de opleidingskosten van de opleidingsinstelling worden betaald; 

iii. de opleideling wordt in staat gesteld om ten minste 16 uur aan praktijkervaring op te 

doen waaronder supervisie, leertherapie en werkbegeleiding. 

iv. de opleideling wordt in staat gesteld gemiddeld tenminste 2 uur per week deel te nemen 

aan cursorisch onderwijs binnen de aanstelling; 

v. de overeenkomst is in overeenstemming met de in de geldende CAO vastgelegde 

bepalingen. 

I. Artikel C.5, eerste lid, onder n, komt als volgt te luiden: 

n. stelt de opleideling in staat om 25% van de praktijkuren te besteden aan 
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opleidingsgerelateerde zaken (niet productiegebonden); de (productie)taakstelling 25% 

lager dan die van een collega psychotherapeut; 

J. Artikel C.5, eerste lid, onder o, komt als volgt te luiden: 

 o. de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en 

beschikbaarheid praktijkopleider in zowel tijd en geld. 

 

K. De toelichting van C.5. komt te vervallen. 

 

III  Bekendmaking 

 

1. Op de website van de FGzPt (www.fgzpt.nl) wordt mededeling gedaan van de 

vaststelling en wijzigingen van dit besluit. Deze mededeling bevat ten minste de titel 

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

2. Naast de mededeling bedoeld in het eerste lid, wordt ook de integrale tekst van dit 

besluit op de website van de FGzPt geplaatst. 

IV       Inwerkingtreding 

 

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

2. Indien de mededeling van de vaststelling van dit besluit op de website van de FGzPt, 

bedoeld in artikel III, eerste lid, wordt gedaan op of na 30 juni 2021, treedt dit besluit 

in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie op voornoemde website, 

en werkt zij terug tot en met 1 juli 2021. 

 

Utrecht, datum 

 

 

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

Voorzitter     Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

Algemeen 

In 2020 is een werkgroep binnen het College bezig geweest met het herzien van de erkenningen 

bepalingen met het specifieke doel om de regelgeving meer in lijn te brengen met de berekening van 

de beschikbaarheidsbijdrage en het duaal leren. Door middel van dit wijzigingsbesluit worden de 

bepalingen in lijn gebracht met de uitgangspunten van voorgaande punten.  

Artikelsgewijs  

  


