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Verslag van de werkzaamheden 2009  

1 Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) verantwoordelijk voor de instelling van 

registers van specialisten gezondheidszorgpsycholoog zoals bedoeld in de Wet BIG, het 

inschrijven van personen in deze registers, het hernieuwen van de inschrijving 

(herregistratie), 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.  

 

Sinds 1 januari 2009 bestaan er twee specialistenregisters voor gezondheidszorgpsychologen: 

het register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen.  

 

Het jaar 2009 was het zevende jaar in het bestaan van de RSG. In dit jaarverslag wordt 

specifiek ingegaan op de belangrijkste activiteiten van de RSG in het verslagjaar, zoals de 

uitvoering van de overgangsregeling voor klinisch neuropsychologen en de voorbereiding op 

de eerste herregistratieronde die halverwege 2010 van start gaat. Ook de overige activiteiten 

van de RSG in 2009 worden gememoreerd. 

 

2 Samenstelling, uitvoeringscommissies en vergaderingen 

Samenstelling RSG 

De RSG maakt deel uit van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), een 

vereniging. De RSG bestaat uit twaalf gewone leden. Vier leden worden benoemd op 

voordracht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), twee leden op voordracht van 

de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en zes leden op 

voordracht van 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 allen specialist zijn. 

 

Daarnaast kent de RSG de volgende adviserend leden: de secretaris van het CSG, 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, plaatvervangend leden en adviserend leden gebeurt door het 

bestuur van de FGzP. 



Jaarverslag 2009 RSG, blz. - 2 - 

In 2009 vonden de volgende wijzigingen plaats in de samenstelling van de RSG:  

- tot plaatsvervangend lid van de heer prof. dr. R.P.C. Kessels werd benoemd mevrouw 

drs. B.A. Appels. Mevrouw Appels is klinisch neuropsycholoog; 

- de heer dr. M.P.H. Hendriks, klinisch neuropsycholoog, werd benoemd tot 

plaatsvervangend lid van de heer dr. R.W.H.M. Ponds. De heer Hendriks nam deze 

positie over van de heer dr. J. Egger die in het verslagjaar terugtrad als 

plaatsvervangend lid van de heer Ponds. De heer Hendriks was daarvoor 

plaatsvervangend lid van de heer Kessels; 

- mevrouw drs. L.G. Bandsma werd in 2009 benoemd tot lid in plaats van 

plaatsvervangend lid; 

- de heer drs. A.M. van den Hoogen, mevrouw drs. M. El Boushy en mevrouw drs. A. 

Benner traden terug als plaatsvervangend lid van respectievelijk mevrouw drs. J.C.L. 

Grottendieck, mevrouw drs. E.M.J. Graafsma en de heer drs. E. Bergsma; 

- mevrouw H.M.A. Marlet trad terug als adviserend lid voor de coördinatoren van de 

opleidingen tot specialist. Het bestuur van de FGzP benoemde mevrouw drs. S. Lamers 

tot haar opvolger. 

Bijlage I bevat een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden op 31 

december 2009.  

 

Op 31 december 2009 had de RSG zeven vacatures voor de functie van plaatsvervangend lid 

en één vacature voor een adviserend lid namens de specialisten in opleiding. 

 

Net als in 2008 fungeerden de heer drs. L.A.M. Schipperheijn als voorzitter en de heer dr. W.J. 

de Waal als vice-voorzitter. De secretaris was mevrouw mr. J. Siemons. 

 

Uitvoeringscommissies 

De RSG heeft op basis van artikel 27 van de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog 

de mogelijkheid om uitvoeringscommissies in het leven te roepen.  

 

In 2009 bestonden de volgende uitvoeringscommissies: 

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

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsycholoog (CURN); 

- de Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE); 

- de Accreditatiecommissie overgangsregeling klinisch psycholoog. 

 

Voor een overzicht van de taken en samenstelling van de uitvoeringscommissies op 31 

december 2009 wordt verwezen naar bijlage II. 

 

Vergaderingen 

In het verslagjaar kwam de RSG vier keer bijeen: op 13 februari 2009, 17 april 2009, 17 juli 

2009 en 9 oktober 2009.  
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3 Register klinisch psychologen 

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 geworden binnen de 

gezondheidszorgpsychologie zoals bedoeld in de Wet BIG. Het specialistenregister van klinisch 

psychologen wordt gehouden door de RSG. Het register bevat zowel klinisch psychologen uit 

de overgangsregeling als klinisch psychologen die de reguliere opleiding met goed gevolg 

hebben afgerond bij een door de RSG erkende opleidingsinstelling en hoofdopleider. 

 

Op 31 december 2009 bevatte het register 2.348 klinisch psychologen.  

 

Studieadviezen 

De overgangsregeling klinisch psycholoog die op 23 september 2006 is gesloten, kende een 

toelatingstoets en een toetsing van de vakbekwaamheid. Aanvragers die voldeden aan de 

toelatingseisen maar niet aan de eisen op het gebied van de vakbekwaamheid hebben een 

studieadvies gekregen. De ontvanger van een studieadvies heeft vijf jaar de tijd om aan het 

advies te voldoen. Pas daarna kan inschrijving in het register volgen. Op 31 december 2009 

waren nog ruim driehonderd mensen met hun studieadvies bezig. 

 

Alleen door de RSG geaccrediteerd onderwijs telt mee voor het studieadvies. Toetsing van ter 

accreditatie aangeboden onderwijs vindt plaats door de accreditatiecommissie van de RSG aan 

de hand van de Kaderregeling accreditatie overgangsregeling klinisch psycholoog. In beginsel 

kunnen alleen aanbieders van onderwijs (en niet de ontvangers van een studieadvies) om 

accreditatie verzoeken. De lijst met het geaccrediteerde aanbod is te raadplegen via de 

website www.fgzp.nl. 

 

In 2009 ontving de RSG signalen dat het aantal aanvragen om accreditatie van onderwijs dat 

kan worden gebruikt voor een studieadvies achterbleef bij de vraag. Naar aanleiding hiervan is 

overlegd met het HCO (het Landelijk Overleg van Hoofdopleiders Coördinatoren van de 

opleiding tot klinisch psycholoog). Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het onderwijsaanbod 

in de tweede helft van 2009, met name op het gebied van de klinisch psychologische 

diagnostiek.  

 

4. Register klinisch neuropsychologen 

Op 1 januari 2009 heeft de RSG het nieuwe register van klinisch neuropsychologen 

opengesteld voor inschrijving. Inschrijving was op twee manieren mogelijk: door afronding 

van de reguliere opleiding tot klinisch neuropsycholoog of door een beroep te doen op de 

overgangsregeling. De RSG heeft de openstelling en sluiting van de overgangsregeling breed 

gecommuniceerd onder de relevante doelgroepen. 
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Van de overgangsregeling kon in de periode van 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 gebruik worden 

gemaakt door aanvragers die -zonder de reguliere opleiding te hebben gevolgd- beschikten 

over voldoende relevante ervaring op het specialistisch niveau van de klinische 

neuropsychologie. De overgangsregeling bestond uit een toelatingstoets en een 

vakbekwaamheidstoets in de vorm van  

een examen. Prominente klinisch neuropsychologen konden onder omstandigheden een 

vrijstelling krijgen van het examen. 

 

Al vrij snel na 1 januari 2009 bleek dat het aantal verzoeken om registratie op basis van de 

overgangsregeling achterbleef bij de ramingen. Over de oorzaken hiervan kan slechts worden 

gespeculeerd. Veel aspirant-klinisch neuropsychologen gaven echter aan de eisen in de 

overgangsregeling op het gebied van onderzoekservaring als zwaar te ervaren. Deze eisen 

waren dat de aanvrager hetzij een dissertatie moest hebben afgerond hetzij twee of drie 

artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften moest hebben gepubliceerd.  

 

Na sluiting van de overgangsregeling op 1 juli 2009 bleek dat 126 personen hadden verzocht 

om registratie op basis van de overgangsregeling. 

 

Op 31 december 2009 waren 67 klinisch neuropsychologen uit de overgangsregeling 

geregistreerd en acht regulier opgeleide klinisch neuropsychologen (totaal: 75 specialisten). 

De overige aanvragen waren op 31 december 2009 hetzij nog in behandeling hetzij 

afgewezen. 

 

5. Buitenslands gediplomeerden 

Sinds 1 oktober 2008 kunnen gezondheidszorgpsychologen-specialisten met een buitenlands 

diploma bij de RSG om registratie verzoeken. Toetsing vindt plaats aan het Besluit 

buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten en aan het hierop 

gebaseerde beleid dat de RSG heeft vastgesteld. 

 

Op 17 juli 2009 stelde de RSG de beleidsregels vast die worden gehanteerd bij de beoordeling 

van in het buitenland behaalde specialistische beroepskwalificaties. De beleidsregels zijn te 

raadplegen via de website: www.fgzp.nl.  

 

Op 31 december 2009 hadden zeven personen bij de RSG verzocht om registratie als klinisch 

psycholoog op basis van hun buitenlandse diploma. Hiervan waren op 31 december 2009 nog 

drie aanvragen in behandeling, waren twee aanvragers geregistreerd en waren twee 

aanvragers definitief afgewezen. 
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6. Herregistratie 

Een inschrijving in een register van de RSG is vijf jaar geldig. Ter borging van de 

vakbekwaamheid van de beroepsgroep moet een specialist zich daarna opnieuw laten 

registreren (herregistratie). Het besluit Herregistratie van het CSG is op 1 april 2007 in 

werking getreden. Vanaf die datum zijn specialisten gezondheidszorgpsycholoog verplicht om 

zich elke vijf jaar te laten herregistreren als ze in het specialistenregister ingeschreven willen 

blijven staan. Zij moeten dan voldoen aan specifieke eisen op het gebied van werkervaring en 

deskundigheidsbevordering. De RSG heeft voor elke specialist een digitaal ‘persoonlijk 

herregistratiedossier’ gecreëerd waarin de gegevens op het gebied van werkervaring en 

deskundigheidsbevordering kunnen worden bijgehouden. De RSG biedt ondersteuning bij het 

invullen en bijhouden van de gegevens in het persoonlijke dossier. 

 

De RSG stelde op 6 mei 2008 de beleidsregels vast die worden gehanteerd bij de uitvoering 

van het Besluit herregistratie. Deze beleidsregels zijn in 2009 op een aantal punten aangepast. 

Zo is besloten dat e-learning op het gebied van de patiëntenzorg -mits geaccrediteerd- een 

vorm van bij- en nascholing is die kan meetellen voor herregistratie. Onder e-learning wordt 

dan verstaan: een vorm van bij- en nascholing waarbij de kennisoverdracht aan de specialist 

via het internet plaatsvindt en/of waarbij de verkregen kennis van de specialist via het 

internet wordt getoetst.  

 

De RSG besloot daarnaast in 2009 dat vrijgevestigde specialisten hun uren patiëntgebonden 

werkzaamheden voor de herregistratie mogen bewijzen met een zelf uitgevoerde optelling van 

het aantal gewerkte uren in hun DBC-systeem (DiagnoseBehandelingCombinatie). 

 

Eind 2009 is de RSG begonnen met de voorbereidingen voor de eerste ronde van 

herregistratie. De verwachting is, dat ongeveer 1.500 klinisch psychologen uit de 

overgangsregeling om herregistratie zullen verzoeken per 1 januari 2011. In 2010 zal een 

groot deel van de werkzaamheden van de RSG bestaan uit de voorbereidingen en de 

uitvoering van de herregistratie van de specialisten. De planning is dat verzoeken om 

herregistratie per 1 juli 2010 bij de RSG kunnen worden ingediend.  

 

Het bestuur van de FGzP heeft het tarief voor herregistratie eind 2009 vastgesteld op € 420 

exclusief BTW (€ 500 inclusief BTW). 

 

7 Erkenning opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 

Klinische psychologie 

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).  
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Op 31 december 2009 waren de volgende instellingen en hoofdopleiders voor onbepaalde tijd 

erkend zonder aanvullende voorwaarden: 

1. de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam (V&O gezamenlijk met Utrecht): mevrouw dr. 

E.H.M. Eurelings-Bontekoe; 

2. de stichting PDO-GGZ Utrecht (V&O gezamenlijk met Leiden/Rotterdam): de heer prof. 

dr. M.J.M. van Son; 

3. de stichting PDO-GGZ Utrecht (K&J): mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld; 

4. het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijk-

instellingen PDO-GGZ, regio Oost-Nederland: de heer dr. G.P.J. Keijsers; (K&J): de 

heer prof. dr. C.P.F. van der Staak (V&O); 

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

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

Oost-Noord-Nederland: de heer dr. A. de Keijser;  

7. de stichting PDO-GGZ Amsterdam: de heer dr. R.J. Takens. 

 

Volgens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog heeft de RSG tot taak het 

houden van toezicht op de naleving van besluiten van het CSG door de erkende 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders. De RSG heeft besloten dit toezicht vorm te geven in 

een jaarlijkse schriftelijke informatieronde bij de instellingen en hoofdopleiders en een 

vijfjaarlijkse visitatie. De RSG besloot in het verslagjaar dat de rapportages van de 

instellingen/hoofdopleiders over de jaren 2007 en 2008 geen reden waren om de verleende 

erkenningen in te trekken of om hieraan aanvullende voorwaarden te verbinden. 

 

Eind 2009 is van start gegaan met de voorbereidingen van de visitaties van alle 

opleidingsinstellingen/hoofdopleiders klinisch psycholoog in 2010. In het kader hiervan is eind 

2009 overleg gevoerd met het overleg van hoofdopleiders klinisch psycholoog.  Aan de orde 

kwamen de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de aanstaande visitaties. 

 

Klinische neuropsychologie 

In 2009 besloot de RSG om de opleidingsinstelling (stichting PaON) en de hoofdopleider 

klinisch neuropsycholoog (mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld) voorlopig te erkennen 

voor een periode van twee jaar (met ingang van 1 januari 2009) onder een aantal aanvullende 

voorwaarden. Eind 2009 was niet bekend in hoeverre de opleidingsinstelling en de 

hoofdopleider inmiddels aan deze voorwaarden hebben voldaan. 

 

8 Bezwaar en beroep 

De RSG is een zelfstandig bestuursorgaan zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

Als gevolg hiervan kan tegen besluiten van de RSG bezwaar worden gemaakt en beroep 

worden ingesteld bij de bestuursrechter. De Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog 

bepaalt dat  
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bezwaren worden behandeld door een onafhankelijke adviescommissie ingesteld op basis van 

artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht. In verband met de openstelling van het register van 

klinisch neuropsychologen is in 2009 een klinisch neuropsycholoog benoemd tot lid van de 

adviescommissie: de heer prof. dr. H. van der Vlugt. 

 

De RSG heeft in 2009 twintig bezwaarschriften ontvangen tegen besluiten van de RSG in het 

kader van de overgangsregeling voor klinisch neuropsychologen. Deze besluiten hielden in dat 

aanvragers hetzij niet werden toegelaten tot het examen hetzij aan hen geen vrijstelling werd 

verleend. De hoorzittingen in deze dossiers vonden plaats in de tweede helft van 2009 en 

begin 2010. Naar aanleiding van een aantal in bezwaar naar voren gebrachte argumenten 

besloot de RSG eind 2009 om over een aantal onderdelen uit de overgangsregeling juridisch 

advies in te winnen bij een gezondheidsrechtadvocaat. Dit advies is begin 2010 ontvangen. Op 

31 december 2009 waren alle bezwaren van aspirant-klinisch neuropsychologen nog in 

behandeling. 

 

Behalve de bezwaarschriften uit de overgangsregeling klinisch neuropsychologen ontving de 

RSG in 2009 twee bezwaarschriften van buitenslands gediplomeerden (zie ook hierboven). Eén 

bezwaarschrift is ongegrond verklaard, het tweede bezwaarschrift was op 31 december 2009 

nog in behandeling. 

 

Begin 2009 lagen twee beroepschriften uit de overgangsregeling voor klinisch psychologen ter 

beoordeling bij de bestuursrechter: één bij de bestuursrechter te Amsterdam en één bij de 

bestuursrechter te Utrecht.  

 

De bestuursrechter te Amsterdam verklaarde op 12 juni 2009 het beroep gegrond en bepaalde 

dat de RSG een nieuwe beslissing moest nemen met inachtneming van hetgeen in de 

uitspraak was overwogen. Samengevat was de bestuursrechter van mening dat de wijze van 

besluitvorming in deze zaak strijdig was met de goede procesorde en onzorgvuldig nu de RSG 

de door eiseres tijdens de bezwaarprocedure ingezonden stukken niet bij de beoordeling van 

haar bezwaren had  betrokken. De rechtbank was voorts van mening dat er sprake was van 

een schending van de hoorplicht omdat eiseres expliciet had aangegeven dat zij voor een 

tweede maal gehoord wilde worden. Naar aanleiding van deze uitspraak vond in augustus 

2009 een tweede hoorzitting plaats. Een tweede advies van de adviescommissie was op 31 

december 2009 nog niet bij de RSG ontvangen. 

In de procedure bij de bestuursrechter te Utrecht moest op 31 december 2009 nog een zitting 

plaatsvinden. 

 

9  Overige activiteiten 

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.  
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Advisering besluiten CSG 

In 2009 heeft de RSG over de volgende besluiten van het CSG advies uitgebracht: 

- nieuw: Besluit aanwijzing specialismen gezondheidszorgpsychologie; 

- aanpassing: Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-

specialisten; 

- aanpassing: Besluit herregistratie. 

 

Het CSG heeft de adviezen van de RSG betrokken in de definitieve besluitvorming over de 

desbetreffende besluiten.  

 

Deelname Werkgroep uitvoerend internationaal 

De secretaris van de RSG maakte in het verslagjaar deel uit van de Werkgroep uitvoerend 

internationaal. In deze werkgroep die wordt georganiseerd door het RIBIZ, de 

uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS die het register houdt van basisberoepen 

Wet BIG, hebben de secretarissen van alle specialismen in de Wet BIG zitting. In de 

werkgroep komt de Europese regelgeving ten aanzien van buitenslands gediplomeerden aan 

de orde en alle zaken die daarmee verband houden. 

 

----- 
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Bijlage I: Overzicht leden RSG per 31 december 2008 

 

I. Leden  

Namens Naam 

     (plaatsvervanger) 

NIP De heer dr. F. Donker  

 (vacature) 

NIP  mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck 

 (vacature) 

NIP  mevrouw drs. L. van Iterson 

 (vacature) 

NIP  de heer dr. F. Luteijn 

 (vacature) 

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

 (mevrouw drs. C.J. van Gendt-Van Evert) 

NVO Mevrouw drs. L.G. Bandsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer drs. E. Bergsma 

 (vacature) 

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

 (de heer dr. M.P.H. Hendriks) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer dr. W.J. de Waal (vice-voorzitter) 

 (de heer dr. M.J.P.M. Verbraak) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (mevrouw drs. A.H. Bovenhoff) 

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

 (mevrouw drs. B.A. Appels) 

II. Adviserend leden  

Namens Naam 

CSG de heer drs. P. van Drunen 

specialisten in opleiding vacature 

praktijkopleiders de heer drs. M. Cox 

coördinatoren opleiding 

tot specialist 

mevrouw drs. S. Lamers 

III. secretaris mevrouw mr. J. Siemons 
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Bijlage II: Overzicht Commissie van Uitvoering RSG per 31 december 2009 

I.  Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK) 

 Taken: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

klinisch psycholoog volgens de Overgangsregeling, inhoudelijk besluiten 

op verzoeken tot herregistratie klinisch psycholoog en daaraan ten 

grondslag liggende verzoeken en het inhoudelijk besluiten op verzoeken 

tot registratie als klinisch psycholoog van buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsychologen. 

 

1. de heer dr. F. Donker (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 Registratie Klinisch Neuropsycholoog  

(CURN) 

 Taken: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

klinisch neuropsycholoog volgens de Overgangsregeling, inhoudelijk 

besluiten op verzoeken tot herregistratie klinisch neuropsycholoog en 

daaraan ten grondslag liggende verzoeken en het inhoudelijk besluiten 

op verzoeken tot registratie als klinisch neuropsycholoog van 

buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsychologen. 

1.  de heer dr. R.P.C. Kessels (lid) 

2. de heer drs. L.A.M. Schipperheijn(voorzitter) 

3. de heer dr. R.W.H.M. Ponds (lid) 

4. de heer dr. M.P. Hendriks (lid) 

5. mevrouw drs. B.A. Appels (lid) 

secretarissen  mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 
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III.  Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) 

 Taak: het uitvoeren van de procedure tot erkenning van de 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders om de opleiding tot klinisch 

psycholoog te verzorgen en het adviseren van de RSG over de 

besluitvorming. 

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

2.  mevrouw drs. F. Zwanepol (lid) 

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

4. de heer prof. dr. R.P.C. Kessels (lid) 

secretaris mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

  

 

IV. Accreditatiecommissie overgangsregeling klinisch psycholoog 

 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. vacature 

Secretaris mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

 


