COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

Besluit van 8 november 2016 inzake de nadere regelgeving voor de
basisberoepen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut
(Besluit nadere regelgeving basisberoepen)

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,
Gelet op artikel 16 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep en
specialismen;
Gezien het advies van de Commissie Registratie en Toezicht van de Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten;

Besluit:

Op de website van de FGzPt is 24 november 2016 mededeling gedaan van de vaststelling van dit
besluit. Het besluit treedt 1 december 2016 in werking.
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Hoofdstuk A. Algemene bepaling
A.1.
1.

2.

3.

Omzetting nadere regelgeving
Een besluit van de Kamer Psychotherapeut ingesteld door de Nederlandse vereniging voor
psychotherapie of van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog ingesteld door het Nederlands Instituut
van Psychologen en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, voor zover dat
besluit de in artikel 16, eerste lid van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut,
basisberoep en specialismen genoemde taken betreft en van kracht was op 30 september 2015, wordt
geacht te zijn genomen door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut
en blijft van kracht tot het moment dat het besluit door voornoemd college wordt ingetrokken.
In elk besluit als bedoeld in het eerste lid wordt het gremium Kamer Psychotherapeut of het
gremium Kamer Gezondheidszorgpsycholoog telkens gelezen als het College Specialismen
Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.
In afwijking van het tweede lid wordt het gremium Kamer Psychotherapeut of het gremium Kamer
Gezondheidszorgpsycholoog in de volgende gevallen telkens gelezen als de Commissie Registratie en
Toezicht:
a.
‘Kamer Psychotherapeut’ op de pagina’s 19 en 20 van het besluit Regelingen van de Kamer
Psychotherapeut betreffende toetsing toelating, vrijstellingen en vereisten betreffende opleiding
tot psychotherapeut van 8 september 2015;
b.
‘Kamer’ in artikel 5 en in de toelichting onder ‘Dispensatie’ van het Besluit Kwalificatie-eisen voor
praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog
van 17 juni 2012;
c.
‘Kamer’ in artikel II, tweede lid van het Besluit Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen
en –plaatsen van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog van 2 oktober 2007, laatstelijk
gewijzigd op 29 juni 2010.

Hoofdstuk B. Slotbepalingen
B.1.
Intrekking
Het Besluit nadere regelgeving basisberoepen van 11 januari 2016 wordt ingetrokken.
B.2.
Bekendmaking
De integrale tekst van dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.
B.3.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 december 2016.
B.4.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit nadere regelgeving basisberoepen.

Prof. dr. M.J.H. Huibers

mr. M.C.J. Rozijn

Voorzitter

secretaris
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Toelichting
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep
en specialismen (Regeling) van de FGzPt per 1 oktober 2015 is het voormalige College Specialismen
Gezondheidszorgpsycholoog per die datum opgeheven. Daarvoor in de plaats gekomen is het College
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP).
Met de nieuwe Regeling is er in voorzien dat de besluiten van het oude college geacht worden te zijn genomen
door het nieuwe CSGP. Dat geldt strikt genomen voor de beide specialismen Klinische psychologie en Klinische
neuropsychologie, maar niet voor de besluiten van de kamers Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.
Over de werking van die besluiten zou mogelijk twijfel kunnen ontstaan. Om iedere twijfel daaromtrent weg te
nemen wordt met dit besluit aangegeven dat de besluiten van voornoemde kamers die van kracht waren op 30
september 2015 in beginsel gelden als besluiten van het CSGP.

Dit betreft de volgende besluiten van de toenmalige Kamer Psychotherapeut:
het besluit Regelingen betreffende toetsing toelating, vrijstellingen en vereisten betreffende
opleiding tot psychotherapeut d.d. 8 september 2015, met uitzondering van het onderdeel
Vrijstellingsregelingen. Het onderdeel Vrijstellingsregelingen wordt uitgezonderd, aangezien op
grond van de huidige AMvB en de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut,
basisberoep en specialismen het CSGP niet bevoegd is nadere regels te stellen omtrent het
verlenen van ontheffing van onderdelen van de opleiding van de psychotherapeut in opleiding.
Dit is voorbehouden aan de betreffende opleidingsinstelling;
het Opleidingsplan Psychotherapeut d.d. 5 september 2013.
Het betreft de volgende besluiten van de toenmalige Kamer Gezondheidszorgpsycholoog:
het Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren d.d. 17
juni 2012;
het besluit Eisen voor hoofdopleiders en waarnemend hoofdopleiders d.d. 8 september 2009;
het besluit Overige Eisen Kamer m.b.t. kwaliteit opleiding d.d. 8 september 2009;
het besluit Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen en –plaatsen d.d. 2 oktober 2007;
het Opleidingsplan Gz-psycholoog d.d. 27 mei 2014.
Voor de gevallen dat de toezichthoudende taak van het gremium Kamer is bedoeld, moet daarvoor de
Commissie Registratie en Toezicht worden gelezen. In artikel A.1., derde lid is aangegeven in welke gevallen
dit aan de orde is.
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