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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 is voorts verantwoordelijk voor het bewaken van de interne en externe governance. 

Hiertoe voert het bestuur zo nodig overleg met de betrokken stakeholders en organen en organiseert het 

bestuur bijeenkomsten voor de leden van de organen. 

 

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 8 juni 2021 door het bestuur is vastgesteld en op 21 juni 

20201 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 
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specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van de hoofdopleiders en de 

praktijkopleidingsinstellingen voor alle vier de opleidingen. 

 

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, competentieprofielen 

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 58 van de Regeling 

Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoepen en specialismen (RGP). 

 

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: Bewaken voortgang programmaonderdelen APV 

Afronding Q4 

Actoren Bestuur en Opleidingsraad in samenspraak met College 

 

De FGzPt is in 2020 met subsidie van het ministerie van VWS het programma Adaptieve Psychologische 

Vervolgopleidingen (APV) gestart. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de voortgang van 

het programma, de verantwoording richting het ministerie van VWS en de afstemming tussen de 

organen van de FGzPt, in het bijzonder het College en de Opleidingsraad. In dat kader neemt de 

directeur-secretaris deel aan de projectteam-overleggen van het programma en nemen de voorzitter, 

een bestuurslid en de directeur-secretaris deel aan de kernteam-overleggen. Daarvan wordt in de 

bestuursvergaderingen verslag gedaan. 

 

Projectactiviteit B: Evaluatie/onderhoud bestuurlijke kaders, herberekening tarieven 

Afronding Q3 

Actoren Bestuur 

 

In de periode 2016 tot 2021 zijn verschillende kaders opgesteld voor uitvoering van de taken en 

verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur-secretaris, waaronder een code goed bestuur, 

privacyreglement, directiestatuut en financieel beleidskader. In 2022 wil het bestuur de bestaande 

kaders beoordelen en waar nodig actualiseren/aanvullen. Voorts wil het bestuur de gehanteerde tarieven 

aan de hand van de geldende kaders en richtlijnen toetsen. Daarbij wordt ook gekeken naar de 

mogelijkheid en legitimiteit om een differentiatie aan te brengen in tarieven voor geregistreerden die lid 

zijn van een van de lidverenigingen en geregistreerden die niet lid zijn van een beroepsvereniging. Waar 

nodig worden de tarieven gewijzigd. 

 

Resultaat 

Geactualiseerde bestuurlijke kaders en tarieven. 

 

 

Projectactiviteit C: Juridische borging toezicht en regelgeving artikel 3 

Afronding Q4 

Actoren Bestuur in samenspraak met de organen 

 

In 2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de directie MEVA van VWS en een afvaardiging van de 

FGzPt over de wijze waarop het toezicht door de CRT en de regelgeving van het College ten aanzien van 

de opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut juridisch kan worden geborgd. Het ministerie van 

VWS stelt voor om de toezichthoudende taak te beleggen bij de NVAO, waarbij de FGzPt als formele 

samenwerkingspartner fungeert en de inhoudelijke kant van de samenwerking belichaamt. In 2020 en 

2021 is onderzocht hoe die samenwerking eruit kan zien en wat dat betekent voor de taakuitvoering van 
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de FGzPt. Dit onderzoek loopt in 2022 door. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt na 

instemming op bestuurlijk niveau overgegaan tot implementatie. 

 

Resultaat 

In 2022 wordt het toezicht en de regelgeving ten aanzien van artikel 3 zodanig geborgd dat het juridisch 

houdbaar is. Het streven is dat de FGzPt onder verantwoordelijkheid van de NVAO zoveel mogelijk 

uitvoering kan geven aan de taken die de FGzPt op grond van de RGP nu uitvoert. 

 

Projectactiviteit D: Organisatie Themamiddagen voor leden van de organen 

Afronding Q4 

Actoren Bestuur in samenspraak met de organen 

 

Vanaf 2020 worden door het bestuur interne bijeenkomst/themamiddag georganiseerd. Die 

bijeenkomsten staan vooral in het teken van samenwerking en bieden een goede gelegenheid om elkaar 

te treffen en gezamenlijk -elk vanuit het perspectief van de ‘eigen taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden- te reflecteren op specifieke overkoepelende onderwerpen die raken aan de taken 

die de FGzPt heeft en begrip te ontwikkelen voor elkaars positie. 

 

Resultaat 

In 2022 wordt tenminste een themamiddag georganiseerd. 

 

Projectactiviteit E: Evaluatie en bijstelling regelgeving 

Afronding Q4 

Actoren College 

 

In 2021 paste het College de regelgeving op diverse onderdelen aan. In 2022 zal het College  

evalueren hoe deze wijzigingen zijn verlopen en zijn opgepakt door het veld. Daarnaast zal het  

College in het kader van de jaarlijkse wijzigingsronde een uitvraag doen in het veld naar gewenste  

wijzigingen van de regelgeving. 

 

In 2021 stelde het College vier werkgroepen in die hun werkzaamheden voort zullen zetten in 2022. 

- De werkgroep ‘Regelgeving psychotherapie verenigingen’ richt zich op de erkenning van 

verenigingen die supervisoren mogen leveren in het kader van de opleiding. De verwachting is 

dat deze regelgeving uiterlijk begin 2022 in werking zal treden. 

- De werkgroep ‘feitelijk verschil kwaliteit en regelgeving’ kijkt onder meer naar een brief van de 

CRT over diverse knelpunten binnen de visitaties en het modulair en breed opleiden. 

Mogelijkerwijs leidt dit tot aanpassing van de regelgeving in 2022. 

- De werkgroep ‘kwaliteit online scholing’ kijkt vanwege de toename van online scholingen in de 

corona pandemie naar de kwaliteit van de online scholingen. Dit kan leiden tot aanpassingen in 

de regelgeving in 2022. 

- De werkgroep ‘aanpassing regelgeving erkenningen’ houdt zich onder meer bezig met het 

aanpassen van de erkenningenregelgeving in combinatie met het verhogen van de  
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beschikbaarheidsbijdrage door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het streven is om de  

aanpassingen in 2022 definitief vast te stellen. 

 

Project F: Beleid gegevensverstrekking CRT vastleggen 

Afronding Q2 

Actoren CRT en jurist/functionaris gegevensbescherming FGzPt 

 

De CRT ontvangt regelmatig verzoeken van derden om door haar verzamelde (persoons)gegevens te 

verstrekken. Echter is het soms onduidelijk of bepaalde gegevens wel of niet mogen worden verstrekt 

voor bepaalde doeleinden, bijvoorbeeld het verstrekken van historische informatie over registraties aan 

belanghebbenden. Om deze reden wil de CRT beleid opstellen.  

De CRT hanteert als uitgangspunt dat de gegevensverstrekking moet passen binnen de geformuleerde 

doelstellingen van de informatie/registers, de privacyverklaring van de FGzPt en de wettelijke kaders. Op 

basis van dit uitgangspunt voert de CRT beleid uit en verstrekt zij al dan niet (persoons)gegevens aan 

derden. De CRT is voornemens om per register uit te werken welke gegevens aan derden mogen worden 

verstrekt en welke gegevens niet. Daarbij zal ook worden vermeld waarom zij dit (niet) doet.  

Het beleid zal samen met de jurist/functionaris gegevensbescherming van de FGzPt worden opgesteld. 

Na vaststelling van het beleid zal het beleid worden geplaatst op de site van de FGzPt in het kader van 

transparantie en zal het document worden gedeeld met de bureaumedewerkers.  

 

Resultaat:  

Duidelijk beleid voor de CRT en het Bureau (opleidingsregister, POI-register en registratie/herregistratie) 

over het verstrekken van de verzamelde gegevens.  

 

Project G: Beleid en nadere richtlijn erkenningen vastleggen  

Afronding Q3 

Actoren CRT en jurist 

 

De CRT is voornemens om het (reeds bestaande) beleid met betrekking tot besluitvorming inzake 

erkenningen van opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en (waarnemend) hoofdopleiders 

transparant vast te leggen en te publiceren op de site van de FGzPt. Daarnaast lijkt er behoefte te zijn 

aan nadere richtlijnen voor het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen 

praktijkopleidingsinstellingen. Samen met de jurist van de FGzPt zullen deze beleidsregels worden 

opgesteld.  

 

Resultaat 

Duidelijkheid over beleid van de CRT    

 

Project H: Voorbereidingen visitatiecyclus 2023  

Afronding Q4 

Actoren CRT en De Onderzoekerij 
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De CRT heeft in een van haar vergaderingen van 2020 besloten om de visitatiecyclus van de meeste 

opleidingsinstellingen (vorige cyclus 2017/2018) in 2023 te laten plaatsvinden. Dit in verband met de 

vaststelling van het nieuwe toetsingskader (schriftelijke erkenningsvisitatie) op basis van de gewijzigde 

regelgeving van het College, het samenstellen van een visitatiepoule en andere verwachte (her)visitaties 

voor de GZ- en OG-opleiding in 2022. In 2021 is het nieuwe Visitatiekader (procedure e.d.) vastgesteld 

door de CRT en is er een start gemaakt met het samenstellen van de visitatiepoule. Ook hebben de 

betreffende opleidingsinstellingen al een aankondiging van de visitatiecyclus ontvangen.  

In 2022 zullen er inhoudsdeskundigen en opleideling-leden worden geworven. De selectie van leden zal 

op basis van gesprekken gaan. Deze gesprekken worden uitgevoerd door een tijdelijke 

‘sollicitatiecommissie’ van de CRT, waarbij de secretarissen van de visitatiecommissie (van De 

Onderzoekerij) over de kandidaten zullen adviseren. Naast het werven van de leden zullen de 

toetsingskaders worden aangepast op de meest recente besluiten van het CSGP en zal het nieuwe 

Visitatiekader worden verstrekt aan de te visiteren opleidingsinstellingen. Tot slot is de voorgenomen 

planning dat de secretarissen van De Onderzoekerij in december de visitatieleden een training zullen 

geven.  

 

Resultaat 

CRT is voorbereid voor de visitatiecyclus van 2023 

 

Project I: Hervisitaties OG & GZ  

Afronding Q4 

Actoren CRT, NVO, de Onderzoekerij 

 

De CRT verwacht in 2022 een aantal adviesverzoeken van het ministerie van VWS te ontvangen om 

advies te geven over de aanwijzing en gerealiseerde kwaliteit van de opleiding een jaar na de start van 

de eerste OG-opleidingen/GZ-opleiding. In samenwerking met de NVO zal er een visitatiecommissie 

samengesteld worden voor de OG-visitatietrajecten.   

 

Resultaat: 

Advisering aan VWS inzake de aanwijzing van opleidingsinstellingen 

 

Projectactiviteit J: Activiteiten mogelijk voortvloeiend uit project Beroepenstructuur 

Afronding Q1 - Q4 

Actoren Bestuur & College i.s.m. de lidverenigingen 

 

In 2020 is het definitieve advies over de psychologische beroepenstructuur opgeleverd en in 2021 is de 

impact van de nieuwe beroepenstructuur geanalyseerd.  

 

De nieuwe psychologische beroepenstructuur gaat uit van een breed artikel 3-basisberoep dat in plaats 

komt van de gezondheidszorgpsycholoog en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP: de 

gezondheidszorgpsycholoog generalist (gz-psycholoog generalist). De gz-psycholoog generalist heeft de 
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mogelijkheid om zich te specialiseren tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of klinisch 

neuropsycholoog (KNP). Te voorzien is dat de nieuwe beroepenstructuur aanleiding geeft voor de 

ontwikkeling van nieuwe specialismen zoals de medische psychologie en forensische psychologie. 

De nieuwe psychologische beroepenstructuur voorziet tevens in de inrichting van één openbaar 

kwaliteitsregister, waarin de beroeps- en specialismeregistratie, het aandachtsgebied en de 

aantekeningen die de professional behaald heeft voor het kunnen bieden van methodische of doelgroep 

gebonden expertise, opgenomen zijn. 

 

In de ontwikkelingen rondom de samenvoeging van het beroep psychotherapeut en het specialisme 

klinisch psycholoog (dan wel de instelling van het specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut en de 

opheffing van het specialisme klinisch psycholoog) heeft het College op grond van de Wet BIG (artikel 

14) en op grond van de RGP een formele taak. 

 

Voorts is het mogelijk dat de beroepsverenigingen de FGzPt verzoeken het openbare kwaliteitsregister 

onder te brengen in de structuur van de FGzPt en daarvoor de benodigde maatregelen te nemen. 

 

Resultaat 

De ontwikkelingen rondom het project Beroepenstructuur worden gevolgd. Eventuele verzoeken die 

voortvloeien uit het project worden adequaat opgepakt. 

 

Projectactiviteit K: Evaluatie gebruiksvriendelijkheid registratie- en accreditatiesystemen 

Afronding Q1 - Q4 

Actoren Bestuur & CRT 

 

De FGzPt werkt voor de verschillende registers met een applicatie van Xaurum. In 2022 wil het bestuur 

met de CRT en de Accreditatiecommissie de gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid van de systemen 

evalueren en op basis van de uitkomsten van de evaluatie voorstellen doen ter verbetering van de 

systemen. 

 

Resultaat 

Een evaluatierapport waarin de bevindingen van de evaluatie zijn beschreven en waarin aanbevelingen 

staan ter verbetering van de systemen. 

 

Project M: Verhelderen positionering FGzPt in relatie tot de lidverenigingen 

Afronding Q1 - Q4 

Actoren Bestuur i.s.m. lidverenigingen 

 

Voor de leden van de beroepsverenigingen is vaak onduidelijk hoe de FGzPt zich tot de 

beroepsvereniging verhoudt. Het bestuur wil in samenwerking met de lidverenigingen onderzoeken op 

welke manier hierin meer duidelijkheid kan worden gebracht en op welke wijze de lidverenigingen de 

activiteiten en resultaten van de FGzPt kunnen gebruiken in de profilering richting de leden. 
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Resultaat: Een duidelijkere positionering van de FGzPt en de beroepsverenigingen. 

 

Project N: Uitvoering projectactiviteiten Programma APV 

Afronding Q1 - Q4 

Actoren Opleidingsraad i.s.m. College, Bestuur en lidverenigingen 

 

In 2020 gaf de algemene ledenvergadering goedkeuring voor de uitvoering van het 

meerjarenprogramma APV. Het Ministerie van VWS kende hiervoor een projectsubsidie toe. Dit gebeurt 

in twee fasen: een beschikking voor de jaren 2020-2021 en -na oplevering van een tussenrapportage 

met daarin de oplevering van een aantal onderdelen van het programma- een beschikking voor de jaren 

2022-2023. De uitvoering van activiteiten in 2022 en 2023 volgt het reeds goedgekeurde meerjaren-

programma. 


