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REGISTRATIECOMMISSIE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (RSG) 

 

Verslag van de werkzaamheden 2006  

 

1 Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) verantwoordelijk voor de instelling van registers 

van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten, het inschrijven van personen in deze registers, het 

hernieuwen van de inschrijving, de erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders en het 

houden van toezicht op de naleving van besluiten van het College Specialismen 

Gezondheidszorgpsycholoog (CSG) door de erkende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders. Op dit 

moment bestaat er één specialistenregister, het register van klinisch psychologen.  

 

De RSG is eind 2003 met haar werkzaamheden van start gegaan. Het jaar 2006 was het vierde jaar 

in haar bestaan. De belangrijkste activiteit in 2006 was de uitvoering en afronding van de 

overgangsregeling voor klinisch psychologen en de afwikkeling van de erkenning van de 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders die de reguliere opleiding tot klinisch psycholoog verzorgen. 

Verder is in 2006 de voorbereiding van de herregistratie van klinisch psychologen en de 

bijbehorende accreditatie van bij- en nascholing ter hand genomen.  

 

2 Samenstelling, uitvoeringscommissies en bijeenkomsten 

2.1 Samenstelling RSG 

De RSG is één van de organen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). Krachtens 

de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog bestaat de RSG uit twaalf gewone leden. Vier 

leden moeten worden benoemd op voordracht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), 

twee leden moeten worden voorgedragen door de Nederlandse vereniging van pedagogen en 

onderwijskundigen (NVO) en zes leden door de opleidingsinstellingen die de opleiding tot specialist 

verzorgen (afzonderlijk dan wel gezamenlijk). Elk van de leden moet een plaatsvervanger hebben. 

De (plaatsvervangend) leden van de RSG moeten voorts allen specialist zijn. 

Daarnaast onderscheidt de Regeling de volgende adviserend leden: de secretaris van het College 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, een vertegenwoordiger namens de specialisten in 

opleiding, een vertegenwoordiger namens de praktijkopleiders en een vertegenwoordiger namens de 

coördinatoren van de opleidingen tot specialist.  

Benoeming van de leden en adviserend leden gebeurt door het bestuur van de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). 

 

Mevrouw drs. A. van Dijke en de heer dr. N.H. Groenman trokken zich in het verslagjaar terug als lid 

respectievelijk plaatsvervangend lid. Tot lid werden benoemd de heer dr. R.P.C. Kessels en de heer 

dr. R.W.H.M. Ponds. Beiden hebben een klinisch-neuropsychologische achtergrond. De heer drs. 

E.H.F. van der Leeuw werd benoemd tot plaatsvervangend lid van mevrouw drs. L. van Iterson en 

mevrouw drs. A.H. Bovenhoff tot plaatsvervangend lid van mevrouw drs. F. Zwanepol. Bijlage I 

bevat een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden per 31 december 

2006.  

 

Net als in de voorgaande jaren was de heer drs. W.J.Chr. Manniën de voorzitter van de RSG en de 

heer drs. L.A.M. Schipperheijn de vice-voorzitter. De secretaris was mevrouw mr. J. Siemons. 
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2.2 Uitvoeringscommissies 

De RSG heeft op basis van artikel 27 van de Specialismenregeling Gezondheidszorg-psycholoog de 

mogelijkheid om uitvoeringscommissies in het leven te roepen.  

 

In 2006 bestonden de volgende uitvoeringscommissies: 

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK); 

- de Commissie van Uitvoering Overgangsregeling (CUO); 

- de Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE); 

- de Accreditatiecommissie. 

De werkzaamheden van deze commissies komen hierna aan de orde. Voor een overzicht van de 

taken en samenstelling van de uitvoeringscommissies wordt voorts verwezen naar bijlage II. 

 

2.3 Bijeenkomsten 

In het verslagjaar 2006 kwam de RSG in totaal vier maal bijeen: op 17 februari, 28 april, 14 juli en 

6 oktober.  

 

3 Specialisme klinisch psycholoog 

Op 1 januari 2006 is de wettelijke bescherming van de titel klinisch psycholoog ingegaan. De 

klinische psychologie is per die datum een wettelijk erkend specialisme binnen de 

gezondheidszorgpsychologie volgens de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg). Het specialistenregister van klinisch psychologen wordt gehouden door de RSG.  

 

3.1 De overgangsregeling 

3.1.1 Algemeen 

Gezondheidszorgpsychologen die ten tijde van de instelling van het specialisme al werkzaam waren 

op het terrein van de klinische psychologie konden zich tot 23 september 2006 aanmelden voor 

inschrijving in het register van klinisch psychologen. Zij moesten hiervoor een beroep doen op de 

overgangsregeling. 

 

Al in 2005 is met de uitvoering van de overgangsregeling klinisch psycholoog een aanvang 

genomen. In het verslagjaar is de uitvoering gecontinueerd. Toetsing van de aanvragen vond plaats 

aan de hand van de Specialismenregeling Gezondheids-zorgpsycholoog en de besluiten van het CSG 

alsmede aan de hand van de door de RSG vastgestelde beleidsregels. De ontwikkeling van deze 

beleidsregels vond plaats in de CUO, een uitvoeringscommissie van de RSG (zie ook hierboven onder 

2). 

 

Uiteindelijk hebben 2.711 mensen een beroep gedaan op de overgangsregeling. Hiervan waren op 

31 december 2006 2.295 dossiers afgehandeld: 2.025 onvoorwaardelijke inschrijvingen, 255 

definitieve studieadviezen en 15 definitieve afwijzingen. De planning is dat alle dossiers op 1 mei 

2007 een eerste beoordeling achter de rug hebben en dat ten aanzien van 95% van de dossiers in 

de zomer van 2007 definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 

Bij de uitvoering is zoveel mogelijk gestimuleerd om digitaal om inschrijving te verzoeken. Veel 

mensen hebben dit ook gedaan. Daarnaast is in 2006 een papieren aanmeldformulier ontwikkeld 

voor diegenen die geen gebruik konden of wilden maken van de computer. De groep 

gezondheidszorgpsychologen zonder aanvullende registraties kon zich uitsluitend met een papieren 

aanmeldset aanmelden voor de overgangsregeling. De laatste formulieren zijn in maart 2006 gereed 

gekomen. 

 

3.1.2 De CURK 

De RSG heeft de besluitvorming ten aanzien van aanvragen om inschrijving volgens de 

overgangsregeling gemandateerd aan een uitvoeringscommissie, de CURK (zie ook hierboven onder 

2). De eindverantwoordelijkheid blijft echter altijd bij de RSG liggen. In 2006 is de CURK tien maal 

bijeen gekomen. De voorbereiding van de besluitvorming door de CURK ligt bij het Bureau FGzP. Dit 

is een administratieve eenheid gehuisvest aan de Osdorper Ban 27 A te Amsterdam. Bij het Bureau 

FGzP zijn ook de fysieke dossiers van de klinisch psychologen ondergebracht. 
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In de laatste weken vóór de sluiting van de overgangsregeling is het Bureau FGzP overspoeld met 

aanvragen. Het totaal aantal verzoeken om inschrijving was ook fors hoger dan gepland (ruim 300 

hoger). Om deze extra instroom te verwerken zijn eind 2006 twee extra medewerkers aangetrokken 

die zich exclusief bezig houden met de afronding van de overgangsregeling.  

 

3.1.3 Vrijgevestigde klinisch psychologen 

Uitgangspunt bij het opstellen van de overgangsregeling is steeds geweest om werkervaring als 

vrijgevestigde in het algemeen niet te honoreren als relevante werkervaring. De RSG heeft dit 

aanvankelijk zo uitgelegd dat vrijgevestigde werkervaring nooit meetelde. In haar vergadering van 

28 april 2006 heeft de RSG dit standpunt genuanceerd en besloten om onder een aantal strikte 

voorwaarden werkervaring als vrijgevestigde te honoreren. Alle opgegeven werkervaring in een 

vrijgevestigde praktijk is aan de hand van deze nieuwe criteria beoordeeld. De concrete criteria zijn 

te vinden op de website: www.fgzp.nl. 

 

3.1.4 Studieadviezen 

De overgangsregeling klinisch psycholoog kent een toelatingstoets en een toetsing van de 

vakbekwaamheid. Aanvragers die voldoen aan de toelatingseisen maar niet aan de eisen op het 

gebied van de vakbekwaamheid krijgen een studieadvies. De ontvanger van een studieadvies heeft 

vijf jaar de tijd om aan het advies te voldoen. Pas daarna kan inschrijving in het register volgen. 

 

Alleen door de RSG geaccrediteerd onderwijs telt mee voor het studieadvies. Op 1 september  2006 

heeft de RSG een Kaderregeling accreditatie overgangsregeling klinisch psycholoog vastgesteld met 

de criteria voor beoordeling van een onderwijsaanbod. Per 1 oktober 2006 konden aanbieders van 

onderwijs aan de accreditatiecommissie van de RSG (een uitvoeringscommissie van de RSG (zie ook 

hierboven onder 2)) om accreditatie verzoeken. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 

Op 31 december 2006 waren 15 cursussen ter accreditatie aangeboden. Zes daarvan hebben tot 

accreditatie geleid. De overige zijn afgewezen. 

 

Ter ondersteuning van de accreditatiecommissie is in november 2006 een medewerkster accreditatie 

aangetrokken. De lijst met het geaccrediteerde aanbod voor mensen met een studieadvies is te 

raadplegen via de website. 

 

3.2 Reguliere klinisch psychologen 

In 2006 is ook de mogelijkheid van inschrijving opengesteld voor degenen die de reguliere opleiding 

tot klinisch psycholoog hebben afgerond bij een door de RSG erkende opleidingsinstelling en 

hoofdopleider. Hiervoor is een papieren aanmeldset ontwikkeld. De kosten van een reguliere 

registratie bedragen € 195. 

 

4 Bezwaar 

De Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog biedt de mogelijkheid om tegen besluiten van 

de RSG bezwaar te maken. Volgens de Specialismenregeling worden dergelijke bezwaren behandeld 

door een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie is in 2006 met haar werkzaamheden 

van start gegaan. De commissie bestaat uit vier leden en een voorzitter. De leden zijn specialist en 

de voorzitter is meester in de rechten. De commissie wordt ondersteund door een secretaris die 

geen deel uitmaakt van de commissie.  

 

Bezwaarden krijgen de gelegenheid om in een hoorzitting hun bezwaren toe te lichten. De RSG 

wordt bij de hoorzittingen vertegenwoordigd door de secretaris van de RSG. Na afloop adviseert de 

adviescommissie de RSG over de afdoening van het bezwaar. De RSG is niet verplicht om de 

adviezen van de adviescommissie over te nemen maar dient een afwijkende beslissing wel te 

motiveren.  

 

In het verslagjaar heeft de adviescommissie 26 bezwaarschriften ontvangen. Deze waren alle gericht 

tegen besluiten van de RSG genomen in het kader van de overgangsregeling.  
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5 Erkenning opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 

5.1 De erkenningsprocedure  

De voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders om de 

opleiding tot specialist klinisch psycholoog te verzorgen, staan in het Besluit erkenningseisen 

opleiding klinisch psychologen (BEOKP). De CUE, een uitvoeringscommissie van de RSG (zie ook 

hierboven onder 2), is door de RSG gemandateerd om de erkenning van de opleidingsinstellingen en 

de hoofdopleiders uit te voeren.  

 

Van de volgende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders heeft de RSG een aanvraag tot erkenning 

ontvangen: 

1. de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam; mevrouw dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe; 

2. de stichting PDO-GGZ Utrecht; de heer prof. dr. M.J.M. van Son; 

3. het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijk-instellingen 

PDO-GGZ, regio Oost-Nederland; de heer prof. dr. C.P.F. van der Staak; 

4. de stichting RINO Zuid-Nederland; de heer prof. dr. A.R. Arntz;  

5. het samenwerkingsverband RUG en de stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-

Noord-Nederland; de heer prof. dr. C.P.D.R. Schaap;  

6. de stichting PDO-GGZ Amsterdam; de heer dr. R.J. Takens. 

In het najaar van 2005 is de erkenningsprocedure van deze instellingen en hoofdopleiders van start 

gegaan. Alle instellingen en hoofdopleiders zijn bezocht en er is schriftelijke informatie 

geraadpleegd. 

 

De procedure heeft in 2006 geleid tot de onvoorwaardelijke erkenning van vier opleidingsinstellingen 

(de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en de stichting PDO-GGZ Utrecht om de opleiding 

Volwassenen & Ouderen gezamenlijk te verzorgen, de stichting PDO-GGZ Amsterdam én het 

samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio 

Oost-Nederland, differentiatie Kindertijd & Jeugd). Twee opleidingsinstellingen (het 

samenwerkingsverband RUG/stichting Praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-Noord-Nederland en 

de stichting RINO Zuid-Nederland) zijn voorwaardelijk erkend. Hetzelfde geldt voor het 

samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio 

Oost-Nederland om de opleiding Volwassenen & Ouderen te verzorgen. Daarnaast zijn alle 

hoofdopleiders voorwaardelijk erkend. 

 

De voorwaarden hadden zowel betrekking op het gegeven onderwijs als op het praktijkgedeelte van 

de opleiding. Zo was het de RSG niet altijd duidelijk of het cursorisch onderwijs op het gebied van de 

diagnostiek alle verplichte onderdelen bevatte, of het praktijkgedeelte voldoende diversiteit bood en 

of rolconflicten tussen de verschillende betrokkenen (praktijkbegeleider, supervisor, werkbegeleider) 

ten aanzien van de opleideling voldoende werden vermeden. Uiterlijk op 1 januari 2007 dienden de 

instellingen en hoofdopleiders aan de RSG te berichten op welke wijze zij aan de voorwaarden 

voldeden. Alle instellingen en hoofdopleiders hebben aan dit verzoek voldaan. Op basis hiervan zijn 

de aanvragen om erkenning in 2007 definitief afgehandeld.  
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5.2 Landelijke opleiding klinisch psycholoog Kindertijd & Jeugd (K&J) 

Bij de uitvoering van de erkenningsprocedure is de RSG gebleken dat de verzorging van de 

landelijke opleiding tot klinisch psycholoog Kindertijd & Jeugd per 1 januari 2006 is overgenomen 

door de stichting PDO-GGZ Utrecht. Deze stichting heeft ook een andere hoofdopleider benoemd: de 

heer prof. dr. P.P. Goudena. Daarvóór werd de opleiding verzorgd door het samenwerkingsverband 

Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-Nederland met de 

heer prof. dr. C.P.F. Van der Staak als hoofdopleider. De RSG is gebleken dat de reden voor deze 

wisseling voortkwam uit de wens van de opleidingsinstellingen om de landelijke opleiding klinisch 

psycholoog K&J te laten rouleren. De RSG vindt dit een ongewenste zaak omdat dit een bedreiging 

vormt voor de uniformiteit van de opleiding en daarmee het eindniveau van de cursisten. Immers, er 

wordt van hoofdopleider gewisseld en van docenten, voorts vindt een andere administratie plaats en 

is er sprake van aanpassingen in het onderwijsprogramma. 

 

Wat hiervan ook zij, de RSG erkent de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders en niet de 

opleiding. Dit betekende dat de stichting PDO-GGZ Utrecht in 2006 alsnog moest worden erkend om 

de opleiding klinisch psycholoog Kindertijd & Jeugd te verzorgen. De erkenningsprocedure is in 2006 

aangevangen. In december 2006 is een bezoek aan de instelling en de hoofdopleider gebracht. Een 

definitief besluit ten aanzien van de erkenning vindt in 2007 plaats.  

 

6. Herregistratie en accreditatie in het kader van herregistratie 

De inschrijving in een register van psychologisch specialisten is vijf jaar geldig. Ter borging van de 

vakbekwaamheid van de beroepsgroep moet een specialist zich daarna opnieuw laten registreren. 

Het CSG heeft de eisen voor herregistratie in 2006 vastgelegd in het Besluit eisen herregistratie 

psychologisch specialisten. Een van de eisen voor herregistratie is dat een specialist in zijn 

registratieperiode een bepaald aantal uren besteed aan geaccrediteerde bij- en nascholing.  

 

Het Besluit herregistratie is op 1 april 2007 in werking getreden. In 2006 is de RSG begonnen met 

de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de aankomende herregistratie en de 

aankomende accreditatie van bij- en nascholing voor herregistratie. Er is een stuurgroep in het leven 

geroepen en er is een projectorganisatie opgezet. In de stuurgroep namen de secretaris van het 

bestuur van de FGzP en de secretaris van de RSG zitting. De projectorganisatie bestond uit een 

projectleider, een IT-specialist, een vormgever en een communicatiedeskundige. De stuurgroep viel 

direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de FGzP dat ook steeds de benodigde 

middelen ter beschikking heeft gesteld. 

 

Gekozen is voor de bouw van een digitaal systeem van herregistratie. Het systeem creëert voor elke 

specialist een persoonlijk herregistratiedossier waarin de specialist zelf zijn werkervaring en 

deskundigheidsbevordering kan bijhouden. De RSG biedt via het digitale dossier ondersteuning bij 

het invullen en bijhouden van de gegevens. Het Bureau FGzP kan via een digitale administratieve 

backoffice de ingevoerde informatie bijhouden en met zoekopdrachten raadplegen. In 2006 is met 

de bouw van het systeem een aanvang genomen. Het systeem is op 1 april 2007 operationeel 

geworden. 

 

In 2006 is voorts onderzoek gedaan naar het meest geschikte systeem voor de accreditatie van bij- 

en nascholing in het kader van herregistratie. Uiteindelijk is in januari 2007 gekozen voor een 

bestaand systeem van accreditatie dat ook wordt gebruikt door de KNMG. De beoordeling van 

aanvragen vindt plaats aan de hand van de Kaderregeling Accreditatie herregistratie. Beoordelaar is 

de Accreditatiecommissie Herregistratie die begin 2007 door het bestuur van de FGzP is ingesteld. 

De Accreditatiecommissie Herregistratie is een nieuw orgaan dat rechtstreeks onder het bestuur van 

de FGzP valt en niet onder de RSG. Op 1 april 2007 is het  accreditatiesysteem operationeel 

geworden. 
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7. Overige activiteiten 

7.1 Adviseren over uitvoeringsaspecten voorgenomen besluiten CSG 

Artikel 9, derde lid, van de Specialismenregeling bepaalt dat het CSG over elk voorgenomen besluit 

advies moet inwinnen bij de RSG ter zake van de uitvoeringsaspecten van dat besluit.  

 

In 2006 heeft de RSG over de volgende voorgenomen besluiten van het CSG advies uitgebracht: 

- het besluit Eisen herregistratie psychologisch specialisten; 

- het besluit Specialisme klinische neuropsychologie; 

- het besluit Erkenningseisen opleiding klinisch neuropsycholoog. 

 

Het CSG heeft de adviezen van de RSG betrokken in de definitieve vaststelling van de 

desbetreffende besluiten.  

 

7.2 Bezoek VWS aan de RSG en het Bureau FGzP 

Op 21 november 2006 bezochten twee beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS de RSG en 

het Bureau van de FGzP. Bij het gesprek waren aanwezig: een lid van de RSG, de secretaris RSG, de 

secretaris van het bestuur FGzP en een medewerkerster van het Bureau FGzP. In het gesprek is 

uitgebreid stilgestaan bij de samenstelling, werkwijze en diverse projecten van de RSG. Ook het 

register is bekeken. Van de zijde van VWS is de RSG geïnformeerd over een aantal nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van wettelijke regelingen. Voorts is de RSG gewezen op onderdelen in 

de werkwijze die aangepast zouden moeten worden. 

 

7.3 Het specialisme klinische neuropsychologie 

In het verslagjaar heeft de RSG geen activiteiten ontplooid in het kader van de instelling van het 

specialistenregister van klinisch neuropsychologen. Wél hebben inmiddels twee klinisch 

neuropsychologen zitting genomen in de RSG (zie ook hierboven onder 2). 
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Bijlage I: Overzicht leden RSG per 31 december 2006 

 

I. Leden  

Namens Naam 

     (plaatsvervanger) 

NIP de heer drs. W.J.Chr. Manniën (voorzitter) 

 (de heer drs. R.F.B. Geus) 

NIP  mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck 

 (de heer drs. A.M. van den Hoogen) 

NIP  mevrouw drs. L. van Iterson 

 (de heer drs. E.H.F. van der Leeuw) 

NIP  de heer dr. F. Luteijn 

 (vacature) 

NVO de heer drs. L.A.M. Schipperheijn (vice-voorzitter) 

 (vacature) 

NVO mevrouw drs. M.J.A.J. Lempens 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer drs. E. Bergsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer dr. R.W.H.M. Ponds 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer dr. W.J. de Waal 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (mevrouw drs. A.H. Bovenhoff) 

opleidingsinstellingen de heer dr. R.P.C. Kessels 

 (vacature) 

  

II. Adviserend leden  

Namens Naam 

CSG de heer drs. P. van Drunen 

specialisten in opleiding vacature 

praktijkopleiders de heer dr. M.J.P.M. Verbraak 

coördinatoren opleiding 

tot specialist 

vacature 

  

III. secretaris mevrouw mr. J. Siemons 
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Bijlage II: Overzicht Commissie van Uitvoering RSG per 31 december 2006 

 

I.  Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK) 

 Taak: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

Klinisch Psycholoog volgens de Overgangsregeling. 

1. de heer drs. W.J.Chr. Manniën (voorzitter) 

2. mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck (lid) 

3. mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (lid) 

4. de heer drs. E. Bergsma (plaatsvervangend Lid) 

5. de heer drs. L.A.M. Schipperheijn (plaatsvervangend lid) 

  

secretaris mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

  

II. Commissie van Uitvoering Overgangsregeling (CUO) 

 Taak: het vertalen van de Overgangsregeling klinisch psycholoog in concrete 

toetsingscriteria. 

1.  de heer drs. A.M. van den Hoogen (lid) 

2. de heer dr. F. Luteyn (lid) 

3. de heer drs. L.A.M. Schipperheijn (lid) 

4. de heer dr. W.J. de Waal (voorzitter) 

  

secretaris  mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

  

III.  Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) 

 Taak: het uitvoeren van de procedure tot erkenning van de opleidingsinstel-

lingen en hoofdopleiders om de opleiding tot klinisch psycholoog te verzor-

gen. 

1.  de heer W.J. de Waal (voorzitter) 

2.  mevrouw drs. F. Zwanepol (lid) 

3.  mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (lid) 

  

secretaris mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

  

IV. Accreditatiecommissie 

 Taak: het accrediteren van onderwijs in het kader van de overgangsregeling 

klinisch psycholoog. 

1. mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (lid) 

2. mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck (lid) 

3. de heer drs. A.M. van den Hoogen (lid) 

  

Secretaris mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

 


