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Inleiding 

 

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is een vereniging die 

fungeert als overkoepelend orgaan voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de 

specialismen van de voornoemde beroepen, ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, 

door middel van, onder meer: 

(a) het uitvoering geven aan de Koninklijke Besluiten “Besluit psychotherapeut” en “Besluit 

gezondheidszorgpsycholoog”; 

(b) het instellen en in stand houden van een college en een registratiecommissie ten behoeve van 

de registratie van specialisten als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie; 

(c) het aanvragen van erkenning van wettelijke specialistentitels, als bedoeld in artikel 14 van de 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, bij de overheid; 

(d) het fungeren als aanspreekpunt voor de overheid en in het algemeen het vertegenwoordigen van 

gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de specialismen van de voornoemde 

beroepen, ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, alsmede al hetgeen met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Op dit moment zijn vier beroepsverenigingen lid van de FGzPt, te weten het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen 

(NVGzP), de Vereniging de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

 

Organen FGzPt 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onder het bestuur ressorteren de volgende 

gremia: 

• het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP), belast met de 

(advisering over de) regelgeving omtrent de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut en de specialismen; 

• de Commissie Registratie en Toezicht (CRT), belast met het houden van de specialistenregisters, 

het toezicht op de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de 

specialismen én belast met het houden van de opleidingsregister voor deze opleidingen; 

• de Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen (Opleidingsraad), belast met het 

adviseren van het College, de beroepsverenigingen en anderen op het gebied van de landelijke 

opleidingsregelgeving, inhoudelijke didactische vernieuwingen, de verbetering van de 

infrastructuur van de opleidingen en de beroepsprofielen; 

• de Adviescommissie ex. art. 33 AWB, belast met het geven van advies aan de CRT over de 

afdoening van bezwaren tegen besluiten van de CRT; 

• de Accreditatiecommissie, belast met de beoordeling van accreditatieverzoeken van bij- en 

nascholingsactiviteiten in het kader van de herregistratie als 

gezondheidszorgpsycholoogspecialist. 
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Reguliere activiteiten 

 

Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de federatie en van de organen en commissies 

die onder de FGzPt vallen, zet het strategische en financiële beleid uit en bewaakt de voortgang hiervan. 

Ten opzichte van de organen heeft het bestuur een toezichthoudende taak. Dit betekent dat het bestuur 

niet verantwoordelijk is voor de inhoudelijke resultaten van de organen of de besluitvorming die daaraan 

vooraf gaat, maar wel voor het aanspreken van de organen als de vastgestelde procedures niet worden 

gevolgd. 

 

Het bestuur voert zijn taken uit op basis van de statuten van de FGzPt, laatstelijk gewijzigd op 5 juli 

2018 en het huishoudelijk reglement dat op 12 juni 2018 door het bestuur is vastgesteld en op 27 juni 

2018 door de ALV goedgekeurd. 

 

College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut  

Het CSGP stelt regels voor de opleidingen en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en 

opleiders in de basisberoepen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut en de specialismen van 

de Gezondheidszorgpsycholoog. Voor de specialismen stelt het de regels voor de (her)registratie en 

herintreding. Inzake de basisberoepen adviseert het CSGP de Minister van VWS over de desbetreffende 

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). 

 

De taken van het College zijn vastgelegd in artikel 14, lid 2.d van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en artikel 15 en 16 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog 

en Psychotherapeut, basisberoepen en specialismen (RGP). 

 

Commissie Registratie en Toezicht 

De CRT heeft twee groepen van taken. De eerste groep ligt op het terrein van de registers van 

specialisten-gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG). De tweede groep betreft het toezicht op de opleiding 

tot de vier psychologische beroepen van de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog, de 

psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Tot slot is de CRT 

verantwoordelijk voor het opleidingsregister. 

 

Registratie 

Voor de specialismen houdt de CRT de specialistenregisters. Op dit moment zijn dit de klinisch 

psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. De CRT besluit over de inschrijving, herregistratie en 

herintreding van specialisten maar ook over de doorhaling van een registratie. 

 

Toezicht 

Wat betreft het toezicht adviseert de CRT de Minister van VWS over de erkenning van de 

opleidingsinstellingen voor de basisberoepen en erkent de CRT de opleidingsinstellingen voor de 

specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van de hoofdopleiders en de 

praktijkopleidingsinstellingen voor alle vier de opleidingen. 
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Opleidingsregister 

In het opleidingsregister staan alle gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch 

psychologen en klinisch neuropsychologen die in opleiding zijn. 

 

De taken van de CRT zijn vastgelegd in artikel 14, lid 2.e van de Wet BIG en artikel 30 tot en met 33 van 

de RGP. 

 

Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen 

De Opleidingsraad stelt adviezen op voor het College, de beroepsverenigingen en derden, 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. 

 

De taken van de Opleidingsraad zijn vastgelegd in artikel 3 van de Instellingsregeling Landelijke 

Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen. Het algemene doel voor 2019 is de opleidingsraad 

gedegen te positioneren, als vertrouwd adviseur van College, beroepsverenigingen en eventuele derden. 

 

Adviescommissie 

De Adviescommissie heeft tot taak het adviseren van de CRT naar aanleiding van een bezwaarschrift op 

een besluit op doorhaling van een registratie of niet-inschrijving in een specialistenregister. In een 

dergelijk geval is de Adviescommissie een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 e.v. van de 

Algemene wet bestuursrecht. De Adviescommissie heeft tevens tot taak het adviseren van de CRT over 

de afwikkeling van een geschil tussen de CRT en een opleidingsinstelling, hoofdopleider of 

praktijkopleidingsinstelling over een advies of een besluit tot erkenning van de CRT of tussen de CRT en 

een belanghebbende over een besluit van de CRT inzake het Opleidingsregister. 

 

De taken van de Adviescommissie zijn vastgelegd in artikel 7:13 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

(Awb) en artikel 47.a en 47.b van de RGP. 

 

Accreditatiecommissie 

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de 

herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en 

nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag. 

 

De taken van de Accreditatiecommissie zijn vastgelegd in artikel 24 van de Kaderregeling accreditatie 

herregistratie. 
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Projectactiviteiten 

 

Projectactiviteit A: Verwerking uitkomsten evaluatie governance 

 

Afronding 31-12-2019 

Actoren Bestuur in samenspraak met College, CRT en de lidverenigingen 

 

In 2018 is de werking van de interne governance van de FGzPt geëvalueerd. De resultaten van deze 

evaluatie en de daarbij behorende aanbevelingen worden in het vierde kwartaal van 2018 aan het 

bestuur beschikbaar gesteld. Omdat de interne governance voor een belangrijk deel is geregeld in de 

RGP en het huishoudelijk reglement van de FGzPt bestaat de mogelijkheid dat op basis van de resultaten 

en aanbevelingen een wijziging van de RGP en het huishoudelijk reglement nodig is. 

  

Het bestuur wil voor de zomer van 2019 op basis van de resultaten van de evaluatie van de interne 

governance en de daarbij behorende aanbevelingen maatregelen hebben genomen om de werking van 

de interne governance te verbeteren. Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen: 

1. Bespreking resultaten en aanbevelingen met de lidverenigingen. 

2. Bepalen welke maatregelen nodig zijn om de werking van de interne governance te verbeteren. 

a. Indien dit een wijziging van de RGP betreft: het doen van een voorstel tot wijziging van 

de RGP in het eerste kwartaal van 2019 en afstemming van het wijzigingsvoorstel met 

de organen van de FGzPt en de lidverenigingen. De gewijzigde versie van de RGP wordt 

in de bestuursvergadering van juni 2019 door het bestuur vastgesteld en ter 

instemming voorgelegd aan de Minister van VWS. 

b. Indien dit een wijziging van het huishoudelijk reglement betreft: het doen van een 

voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement in het eerste kwartaal van 2019 

en afstemming van het wijzigingsvoorstel met de organen van de FGzPt en de 

lidverenigingen. De gewijzigde versie van het huishoudelijk reglement wordt in de 

bestuursvergadering van juni 2019 door het bestuur vastgesteld en tijdens de ALV van 

juni 2019 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

3. Uitvoering geven aan de maatregelen. 

De werking van de interne governance moet na de genomen maatregelen naar oordeel van het bestuur 

en de lidverenigingen zijn verbeterd. Dit betekent dat de interne governance en de positionering van de 

organen ten opzichte van elkaar en het bestuur voor alle betrokkenen helder is, dat de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden voor alle partijen bekend zijn en dat daarnaar wordt gehandeld. Een en ander 

wordt in de Algemene ledenvergadering van november 2019 met de leden geëvalueerd.  

 

Projectactiviteit B: Corporate communicatie/ positionering van de FGzPt en van de organen van de 

FGzPt ten opzichte van elkaar, het bestuur en het veld 

 

Afronding 31-12-2019 

Actoren Bestuur in samenspraak met College, CRT en de lidverenigingen 
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De positionering van de organen van de FGzPt ten opzichte van elkaar en het bestuur is onderdeel van 

de werking van de interne governance. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ‘eigenstandige 

bevoegdheid’ die het College en de CRT op basis van artikel 14, lid 2.d en 2.e van de Wet BIG hebben: 

de eigenstandige bevoegdheid beperkt zich strikt genomen tot het nemen van die besluiten die in de 

tekst van de Wet worden genoemd. Daarnaast is in het huishoudelijk reglement bepaald dat de organen 

van de FGzPt niet door het bestuur aanspreekbaar zijn op de uitkomst van de taken van de organen en 

de overwegingen op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. Dit is in het kader van een goede werking 

van de governance van belang. 

Hoewel de organen van de FGzPt een eigenstandige bevoegdheid hebben, zijn de grenzen die daaraan 

worden gesteld in artikel 7 van het huishoudelijk reglement nader uitgewerkt: Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het functioneren van de FGzPt en van de organen en commissies die hieronder 

vallen, met uitzondering van de uitkomst van de taken van de organen en de overwegingen op basis 

waarvan besluitvorming plaatsvindt. Het bestuur dient de organen aan te spreken als de procedures en 

het besluitvormingsproces niet correct zijn doorlopen. De organen als gremium zijn dus niet 

onafhankelijk, maar functioneren binnen de kaders van de FGzPt. 

 

Projectactiviteit A moet ertoe leiden dat de positionering van de organen ten opzichte van elkaar en het 

bestuur voor alle betrokkenen helder is. De organen kunnen voor zover het de uitvoering van hun 

formele taken en verantwoordelijkheden betreft zelfstandig naar buiten treden, maar van een 

zelfstandige positionering als orgaan dat onafhankelijk van (het bestuur van) de FGzPt opereert is geen 

sprake. 

 

De positionering van de FGzPt en van de organen van de FGzPt ten opzichte van het veld blijft ook in 

2019 een punt van aandacht. Er is in de praktijk nog veel onduidelijkheid over de governance rondom de 

psychologische vervolgopleidingen, de taken en verantwoordelijkheden van de (organen van de) FGzPt 

daarin, de taken van de FGzPt ten aanzien van de (beroepen)structuur van de specialismen etc.. 

Hierdoor worden in het veld nog steeds (te) veel initiatieven ontplooid die raken aan of dubbelingen 

hebben met de doelstellingen en taken en verantwoordelijkheden van (organen van) de FGzPt, zonder 

dat de FGzPt daarbij tijdig wordt betrokken. Dit leidt tot onduidelijkheid en komt de beeldvorming ten 

aanzien van belanghebbenden buiten het opleidingsveld niet ten goede. 

 

Het bestuur wil in 2019 de FGzPt en haar organen duidelijker en krachtiger positioneren door het 

bereiken van de volgende resultaten: 

1. Het verbeteren van de communicatie van de FGzPt via de website, de nieuwsbrief en LinkedIn 

door middel van het ontwikkelen van overzichten/schema’s, een zoekfunctie op de website, het 

vergroten van het bereik op LinkedIn en afstemming van de boodschappen die FGzPt en organen 

naar buiten brengen (voor zover het niet de voorbehouden handelingen betreft). 

2. Het in kaart brengen van het krachtenveld waarbinnen de FGzPt opereert: het opstellen van een 

overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de relevante veldpartijen (inclusief de 

belangen van deze partijen en in sommige gevallen persoonlijke belangen van contactpersonen 

bij deze partijen) en de relatie van die partijen ten opzichte van de FGzPt. 
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3. Het verkrijgen van een totaaloverzicht van initiatieven in het veld die raken aan de taken en 

verantwoordelijkheden van (de organen van) de FGzPt. 

4. Het actief informeren van de taken en verantwoordelijkheden van (de organen van) de FGzPt, 

aansluiting vinden op/ positie claimen in initiatieven in het veld die daaraan raken en duidelijke 

toegankelijkheid voor derden van de FGzPt/organen (1-loket functie). 

UITVOERING ONDER VOORBEHOUD VAN UITKOMSTEN ONDERZOEK: Projectactiviteit C: 

Ontwikkeling kwaliteitsregisters gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut 

 

Afronding 31-12-2019 

Actoren Bestuur, College en CRT in samenspraak met de lidverenigingen, VWS en het CIBG  

 

In het nieuwe wetsvoorstel van Wet BIG II is de uitbreiding van de eisen voor de herregistratie voor de 

artikel 3-beroepen opgenomen. In de Memorie van Toelichting staat te lezen dat de beroepsgroepen 

gevraagd zullen worden om met relevante partijen in het veld te komen tot de invulling van de lagere 

regelgeving. 

 

Het bestuur wil in 2019 een kwaliteitsregister ontwikkelen voor gezondheidszorgpsychologen en 

psychotherapeuten1. 

 

Concreet betekent dit de volgende activiteiten: 

 

Kwaliteitsregister Gezondheidszorgpsycholoog 

1. Het formuleren van de eisen voor herregistratie van gezondheidszorgpsychologen in het 

kwaliteitsregister door de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVGzP in samenspraak met het 

College2. 

2. De ontwikkeling van een systeem voor registratie- en herregistratie en accreditatie voor 

gezondheidszorgpsychologen. 

3. Het maken van afspraken met VWS en het CIBG over de status van de kwaliteitsregisters in het 

kader van de herregistratie voor de basisberoepen. 

                                                           
1  De FGzPt is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut en de specialismen van deze beroepen (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, 

registratie en toezicht. De FGzPt beheert de opleidingsregisters van voorgenoemde beroepen en de 

specialistenregisters klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Het in beheer nemen van de 

kwaliteitsregisters voor gz-psychologen en psychotherapeut ligt naar oordeel van het bestuur in het 

verlengde hiervan. 

2  Op basis van de RGP heeft het College tot taak de Minister te adviseren inzake de regelgeving voor de 

erkenning van beroepsbekwaamheid, registratie en herregistratie voor de beroepen gz-psycholoog en 

psychotherapeut. Weliswaar gaat het bij de ontwikkeling van de kwaliteitsregisters niet om advisering aan 

de Minister, maar dat het College een centrale rol hierin speelt is met het opstellen van de RGP naar oordeel 

van het bestuur wel bedoeld. 
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4. Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan over het kwaliteitsregister en de voordelen 

van inschrijving in het register. 

Ad 2. De FGzPt heeft in 2017 een systeem voor registratie- en herregistratie ontwikkeld voor de 

specialismen. Dit systeem is nagenoeg 1-op-1 te kopiëren, omdat de herregistratieonderdelen 

(werkervaring en deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing, intervisie en overige 

deskundigheidsbevorderende activiteiten) identiek zijn. De ontwikkelkosten zijn derhalve te 

overzien. Idealiter wordt het systeem geïntegreerd met het opleidingsregister en de 

specialistenregisters, zodat een beroepsbeoefenaar al zijn gegevens in een digitaal dossier heeft. 

Ad 3. Met het CIBG zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van registratiegegevens van GIOS uit 

het Opleidingsregister (persoonlijke registratienummers). Een soortgelijke koppeling zou voor de 

kwaliteitsregisters wenselijk zijn, eventueel in combinatie met een oordeel/advies van de 

registratiecommissie. Het CIBG kan op basis daarvan eenvoudig de herregistratieverzoeken 

verwerken. 

 

Kwaliteitsregister Psychotherapeut 

In tegenstelling tot het beroep gezondheidszorgpsycholoog bestaat er wel een kwaliteitsregister voor 

psychotherapeuten. Dit register wordt beheerd door de NVP. Het is ongewenst om daar een tweede 

kwaliteitsregister naast te positioneren. 

1. Het voeren van formeel overleg of en zo ja onder welke voorwaarden het kwaliteitsregister voor 

psychotherapeuten dat de NVP beheert kan worden overgedragen aan de FGzPt. Activiteiten 2 

t/m 5 zijn afhankelijk van de uitkomsten van dat overleg. 

2. Het beoordelen van de eisen voor herregistratie van psychotherapeut in het kwaliteitsregister in 

relatie tot de beoogde eisen voor herregistratie van gezondheidszorgpsychologen en het 

eventueel herzien daarvan. Dit gebeurt door de NVP in overleg met het College. 

3. De overdracht dan wel de ontwikkeling van een systeem voor registratie- en herregistratie en 

accreditatie voor psychotherapeuten. 

4. Het maken van afspraken met VWS en het CIBG over de status van de kwaliteitsregisters in het 

kader van de herregistratie voor de basisberoepen. 

5. Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan over het kwaliteitsregister en de voordelen 

van inschrijving in het register. 

Ad 3. Het kwaliteitsregister van de NVP is ontwikkeld door dezelfde ontwikkelaar als de registratie- en 

herregistratiesystemen van de FGzPt. Hoewel overheveling praktischer lijkt, kunnen 

inrichtingskeuzes consequenties hebben voor koppelingen met systemen van de FGzPt. De 

ontwikkeling van een nieuw systeem (op basis van de bestaande systemen van de FGzPt) kan in 

de praktijk kostenefficiënter blijken. Dit moet worden uitgezocht. Idealiter wordt het systeem 

geïntegreerd met het opleidingsregister en de specialistenregisters, zodat een 

beroepsbeoefenaar al zijn gegevens in een digitaal dossier heeft. 

Ad 4. Met het CIBG zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van registratiegegevens van GIOS uit 

het Opleidingsregister (persoonlijke registratienummers). Een soortgelijke koppeling zou voor de 

kwaliteitsregisters wenselijk zijn, eventueel in combinatie met een oordeel/advies van de 
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registratiecommissie. Het CIBG kan op basis daarvan eenvoudig de herregistratieverzoeken 

verwerken. 

 

De kwaliteitsregisters moeten op 31 december naar oordeel van het bestuur en de leden naar 

tevredenheid functioneren. Dit betekent dat de eisen voor herregistratie in overleg met de 

beroepsverenigingen zijn opgesteld, er een systeem is dat de registratie- en herregistratie van 

beroepsbeoefenaren mogelijk maakt en dat de communicatie hierover ertoe leidt dat 

beroepsbeoefenaren zich inschrijven. 

 

Projectactiviteit D: Evaluatie/verbetering werking systemen/processen 

 

Afronding 31-12-2019 

Actoren CRT en Bureau  

 

In de tweede helft van 2019 worden de systemen ter ondersteuning van het specialistenregister en het 

POI-register en die in 2018 in gebruik zijn genomen geëvalueerd. Eventuele uitkomsten ter verbetering 

worden, mits passend binnen de begroting, direct uitgevoerd. Verbeteringen, die een investering vragen 

die niet binnen de begroting past, worden uitgewerkt in voorstellen voor 2020. 

 

De CRT beheert het opleidingsregister. Het systeem dat dit register ondersteunt is in 2016 uitgebreid 

geëvalueerd. Hoewel het systeem naar behoren functioneert, is er nog steeds sprake van 

onderregistratie van opleidelingen die een psychologische vervolgopleiding op een niet-beschikte 

opleidingsplaats volgen. In 2018 zijn -in overleg met VWS en vLOGO- korte termijn afspraken gemaakt 

om de onderregistratie zo vroeg mogelijk te signaleren, opdat de FGzPt tijdig maatregelen kan nemen 

om de registratie volledig te krijgen. Gedurende 2019 wordt geëvalueerd of deze afspraken leiden tot 

een afname van de onderregistratie/ een volledig register. 

Daarnaast wordt in het eerste kwartaal 2019 de mogelijkheid onderzocht om opleidelingen bij toelating 

tot de opleiding automatisch in te schrijven in het opleidingsregister en de mogelijke implementatie van 

deze constructie op de langere termijn en de kosten die daarmee zijn gemoeid. Voor de FGzPt is vooral 

van belang dat de financiering van het register is geborgd. Heel concreet betekent dit dat het tarief voor 

inschrijving in het opleidingsregister bij automatische inschrijving in het register op een andere manier 

moet worden geïnd. Dit vergt afspraken met VWS en de opleidingsinstellingen. 

 

Eind 2019 moet duidelijk zijn of de systemen die de FGzPt gebruikt ter ondersteuning van het 

specialistenregister en het POI-register naar behoren functioneren en ingeval dat niet zo is, welke 

maatregelen nodig zijn om de functionaliteiten te verbeteren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. 

Tevens moet duidelijk zijn of de korte termijn afspraken met betrekking tot de onderregistratie in het 

opleidingsregister ertoe hebben geleid dat de juistheid van de gegevens kan worden gegarandeerd. Tot 

slot moet in kaart zijn gebracht welke aanpassingen nodig zijn om directe inschrijving in het 

opleidingsregister mogelijk te maken, welke kosten daaraan zijn verbonden en op welke manier de 

financiering van het opleidingsregister in een dergelijke constructie vorm kan krijgen. 
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Projectactiviteit E: Onderzoek juridische status beleidsregels CRT 

 

Afronding 01-06-2019 

Actoren CRT en CSGP 

 

De CRT legt de wijze waarop zij toepassing geeft aan de besluiten van het College in beleidsregels uit. Zo 

gelden sinds 2008 de Beleidsregels Herregistratie. 

 

Er is op dit moment discussie in het veld -ook bij aanpalende organisaties van beroepsbeoefenaren- of er 

sprake is van beleidsregels in de zin van de Awb of werkinstructies. De CRT is alleen bij het nemen van 

een besluit tot registratie/herregistratie van specialisten een zelfstandig bestuursorgaan. Hoewel de Awb 

bestuursorganen de bevoegdheid geeft om Beleidsregels vast te stellen waarin wet- en regelgeving nader 

wordt geduid, is onduidelijk of de CRT -gelet op het feit dat de CRT alleen bij het nemen van een tweetal 

specifieke besluiten een bestuursorgaan is- deze bevoegdheid ook heeft. De juridische status van de 

beleidsregels van de CRT zal daarom in 2019 worden onderzocht. 

 

Eind 2019 moet duidelijk zijn wat de status van de beleidsregels van de CRT is. 

 

Projectactiviteit F: Implementatie nieuw toezichtskader CRT 

 

Afronding 31-12-2019 

Actoren CRT  

 

In 2018 heeft een werkgroep van de CRT met een vertegenwoordiging vanuit de opleidingsinstellingen 

gewerkt aan een nieuw Toezichtkader op de opleidingsinstellingen. De implementatie vindt in 2019 en de 

daarop volgende jaren plaats. Aandachtspunten zijn: uniformiteit van opleiden, eenduidige 

toetsingscriteria voor opleidingsinstellingen, een jaarlijkse cyclus van informatieverstrekking aan de CRT 

en de landelijke erkenning van praktijkopleidingsinstellingen dan wel afwijzing een verzoek tot erkenning 

van een praktijkopleidingsinstelling door de CRT. 

 

Projectactiviteit G: Project Aansluiting Master – GZ 

 

Afronding 01-08-2019 

Actoren Opleidingsraad in samenspraak met de relevante veldpartijen  

 

De aansluiting tussen master en post-masteropleiding van professionals in de psychologische BIG-

beroepen moet worden geoptimaliseerd teneinde de in het werkveld van de psychologische BIG-

beroepen geconstateerde urgente problemen op te lossen. De Opleidingsraad zal hiervoor een advies 

opstellen. 

 

Concreet worden in dit kader de volgende activiteiten uitgevoerd/resultaten behaald: 
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1. Argumentenkaart Aansluiting Master-GZ. De werkgroep maakt een overzicht van relevante 

argumenten vanuit de verschillende perspectieven en belangen. De argumenten moeten breed 

kunnen worden gedragen. Deze argumentenkaart is bedoeld ter verspreiding om de draagvlak te 

creëren voor het project. 

2. Om op langere termijn te komen tot een numeris fixus, zijn als tussenstap geoormerkte GZ-

opleidingsplaatsen nodig. De aanhoudende onderbenutting van de PT, KP en KNP 

opleidingsplaatsen kan in eerste instantie structureel worden benut voor de GZ. Mede op basis 

van de nieuwe raming van Capaciteitsorgaan zal ook gelobbyd worden voor een uitbreiding van 

GZ-plaatsen. 

3. Inhoudelijk plan voor kaders (voorwaarden) voor het komen tot een directe aansluiting master-

GZ. Lokaal kan dit uitgewerkt worden in specifieke plannen die in de context uitvoerbaar zijn. 

Eerdere plannen voor een verbeterde aansluiting en ervaringen met implementatie zullen 

worden geanalyseerd. 

4. Plan voor de organisatie van de overgang naar een betere aansluiting. 

5. Strategie en uitvoering m.b.t. draagvlak veldpartijen voor zowel inhoud als organisatie van de 

betere aansluiting (communicatieplan) 

6. Oprichting Werkgroep Implementatie Resultaten. Ten behoeve van de afstemming tussen lokale 

uitwerkingen en tussen de verschillende partijen zal een volgende Werkgroep worden gevormd. 

De activiteiten van projectactiviteit G maken onderdeel uit van de door VWS toegekende projectsubsidie. 

Projectactiviteit H: Ontwikkeling visiedocument over het opleiding in de toekomst/ Organisatie van een 

Invitational Conference 

 

Afronding 01-08-2019 

Actoren Opleidingsraad in samenspraak met de relevante veldpartijen 

 

De organisatie van een Invitational Conference op 1 februari 2019 waarvoor de belanghebbende 

veldpartijen worden uitgenodigd. De conferentie is enerzijds bedoeld om uitleg te geven over de 

governance na oprichting van de Landelijke Opleidingsraad met in het bijzonder aandacht voor de taken 

en verantwoordelijkheden van de raad in relatie tot het College en de Registratiecommissie van de 

FGzPt. Verder is de conferentie bedoeld om een visiedocument te ontwikkelen over het opleiden in de 

toekomst. Dat visiedocument dient als een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van de taken door 

de raad. 

 

Concreet worden in dit kader de volgende activiteiten uitgevoerd/resultaten behaald: 

1. De organisatie van een invitational conference op 1 februari 2019. 

2. Een uitgewerkt en gedragen visiedocument over het opleiden in de toekomst op 1 augustus 

2019. 

De activiteiten van projectactiviteit H maken onderdeel uit van de door VWS toegekende projectsubsidie. 
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Projectactiviteit I: Borging van de positie van de FGzPt in de AMvB’s 

 

Afronding 31-12-2019 

Actoren Bestuur 

 

Met de wijziging van de governance ten aanzien van de artikel 3-beroepen is de verantwoordelijkheid 

voor het opstellen van aanvullende regelgeving, de erkenning van hoofdopleiders en 

praktijkopleidingsinstelling en de advisering over de aanwijzing van nieuwe opleidingsinstellingen belegd 

bij het College respectievelijk de CRT. Echter, in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s, de 

Besluiten Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut) is de formele verantwoordelijkheid hiervoor 

niet geëxpliciteerd. In de praktijk geeft dit weleens aanleiding tot discussie over de legitimiteit van de 

uitvoering van voorgenoemde taken door de organen van de FGzPt. 

 

In 2018 is dit punt naar aanleiding van een gerechtelijke procedure tegen de CRT onder de aandacht 

gebracht van het Ministerie van VWS. Tot op heden heeft het Ministerie zich op het standpunt gesteld dat 

opname in de AMvB’s geen noodzakelijke voorwaarde is om de positie van de FGzPt in het veld te 

legitimeren. Op grond van de gerechtelijke uitspraak kan hetzelfde worden geconcludeerd. 

 

Het bestuur is van mening dat opname van de formele verantwoordelijkheden van de FGzPt ten aanzien 

van de artikel 3-beroepen de mogelijkheid tot discussie hierover volledig wegneemt. Dit komt de 

duidelijkheid over de governance ten goede. Het bestuur wil in 2019 daarom dit punt opnieuw onder de 

aandacht brengen van het Ministerie en het Ministerie verzoeken de AMvB’s op dit punt te wijzigen. 

 

Concreet worden in dit kader de volgende activiteiten uitgevoerd behaald: 

1. Uitwerking probleemanalyse en het opstellen van een wijzigingsverzoek met juridische 

onderbouwing van de wenselijkheid. 

2. Het plannen van overleggen met het Ministerie van VWS om het wijzigingsverzoek toe te lichten. 

Projectactiviteit J: Voorbereiding inbedding beroep Orthopedagoog-Generalist in governance FGzPt 

 

Afronding 30-06-2019 

Actoren Bestuur 

 

In 2015 hebben de FGzPt en de NVO afspraken gemaakt over de inbedding van het beroep 

orthopedagoog generalist (OG) in de governance van de FGzPt. Dit naar aanleiding van de wens van het 

Ministerie om de regelgeving en het toezicht te borgen zoals dat ook gebeurt voor de GGZ-beroepen die 

onder artikel 3 van de Wet BIG vallen. FGzPt en NVO hebben verklaard de nodige voorbereidingen te 

treffen om de OG op te nemen in de structuur van de FGzPt, zodra de opname van de OG als 

eigenstandig artikel 3-beroep in de Wet BIG een feit is. Nu opname van het beroep OG in de Wet BIG 

aanstaande lijkt, zal het bestuur van de FGzPt in overleg met de leden de benodigde wijziging van de 

statuten en de RGP en eventuele andere regelingen van de FGzPt voorbereiden. 
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Projectactiviteitenplanning 2019 

 

Project Omschrijving Afronding Actoren 

H1 Organisatie van een Invitational Conference 01-02-2019 Opleidingsraad in 

samenspraak met de 

relevante veldpartijen 

H2 Ontwikkeling visiedocument over het opleiden in de 

toekomst 

01-08-2019 Opleidingsraad in 

samenspraak met de 

relevante veldpartijen 

E Onderzoek juridische status beleidsregels CRT 01-06-2019 CRT en CSGP 

J Voorbereiding inbedding beroep Orthopedagoog-

Generalist in governance FGzPt 

30-06-2019 Bestuur 

G Project Aansluiting Master – GZ 01-08-2019 Opleidingsraad in 

samenspraak met de 

relevante veldpartijen 

F Implementatie nieuw toezichtskader CRT 31-12-2019 CRT 

D Evaluatie/verbetering werking systemen/processen 31-12-2019 CRT en Bureau 

C Ontwikkeling kwaliteitsregisters gz-psycholoog en 

psychotherapeut 

31-12-2019 Bestuur, College en 

CRT in samenspraak 

met de lidverenigingen, 

VWS en het CIBG 

B Corporate communicatie/ positionering van de 

organen van de FGzPt ten opzichte van elkaar, het 

bestuur en het veld 

31-12-2019 Bestuur in 

samenspraak met 

College, CRT en de 

lidverenigingen 

A Verwerking uitkomsten evaluatie governance 31-12-2019 Bestuur in 

samenspraak met 

College, CRT en de 

lidverenigingen 

I Borging van de positie van de FGzPt in de AMvB’s 31-12-2019 Bestuur 

 


