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Voorwoord

Professionele groei
Voor u ligt ons verslag van het jaar 2016. Een jaar dat in het teken stond van professio-
nele groei: de FGzPt werkte aan de professionalisering van de bedrijfsvoering en aan 
de implementatie van de governance, zoals in 2014 en 2015 was afgesproken met de 
veldpartijen en het ministerie van VWS. Een greep uit alle ontwikkelingen. 

Volledig zelfstandig
Tot 2016 was de organisatie van de FGzPt personeelsmatig sterk verweven met het NIP. 
In het kader van de governance hebben we toegewerkt naar een volledig zelfstandige 
organisatie. Het personeel dat vanuit het NIP voor de FGzPt werkte is in eigen dienst ge-
nomen, we verhuisden naar een zelfstandige huisvestingslocatie en ook op het gebied 
van ICT-voorzieningen werden we volledig zelfstandig. 

Borging continuïteit
Mede door de toegenomen verantwoordelijkheden zijn in 2016 stappen gezet om de 
governance en de financiële continuïteit te borgen. Zo hebben we een financieel be-
leidskader en een directiestatuut vastgesteld, waarmee ook de procuratie is geregeld. 
Veranderingen van formaat, die de bedrijfsvoering van de vereniging sterk hebben 
geprofessionaliseerd.

Onafhankelijk toezicht
Verder maakten het CSGP en de CRT flinke vorderingen met de uitvoering van de nieuwe 
taken van de FGzPt, zoals in 2015 is vastgelegd in de Regeling Gezondheidszorgpsycho-
loog en Psychotherapeut. Daardoor ontstaat een onafhankelijk toezicht op de kwaliteit 
van de BIG-opleidingen van de ‘Artikel 3’- beroepen en een scheiding van de regelgeven-
de en toezichthoudende taken. 

Klaar voor de toekomst
Met de professionalisering van de vereniging en het in praktijk brengen van de afspraken 
die we met het veld maakten, zorgen we ervoor dat de FGzPt klaar is voor de toekomst. 
Graag danken we alle mensen die actief zijn voor de FGzPt, op het bureau en in de ver-
schillende gremia, voor hun bijdrage aan de resultaten die we in 2016 hebben bereikt.

Namens het bestuur,
dhr. J.M.H.P. (Giovanni) Timmermans

Voorzitter Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
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Inhoudsopgave

Jonathan Michael Hurry

“In my work I explore the appearance and meaning of inscribed painterly gestures – what 

looking at them is like and what there is in them to see. I try to deliberately combine 

conflicting aspects of gestural mark-making to see how they interact – illusionism and 

materiality, expressiveness and technicity, rationality and absurdity.  Through this I hope 

to discover more about the human relationship to material and expression in its bodily, 

cognitive and imaginal aspects.”

www.jonathanhurry.com
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Bestuur
Algemeen
Conform de statuten van de FGzPt is het bestuur 
belast met het besturen en vertegenwoordigen 
van de vereniging. Statutair bestaat het bestuur uit 
zes natuurlijke personen. De lidverenigingen NIP, 
NVO en NVP dragen elk twee bestuursleden ter 
benoeming voor.

De ledenraad van de FGzPt benoemt de bestuursle-
den en houdt toezicht op het beleid van de FGzPt. 
Dat gebeurt door goedkeuring van de jaarrekening, 
de begroting en het jaarplan.

Samenstelling en bijeenkomsten
Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het be-
stuur uit vijf leden: een bestuurslid op voordracht 
van het NIP, twee bestuursleden op voordracht van 
de NVO en twee bestuursleden op voordracht van 
de NVP. De actuele samenstelling van het bestuur 
staat op de website van de FGzPt. 

In 2016 vond een wijziging plaats in de samenstelling 
van het bestuur. Het  lidmaatschap van de heer prof. 
dr. J.J.D.M. van Lankveld is op zijn eigen verzoek 
tussentijds beëindigd. Als nieuw lid is verwelkomd 
de heer dr. A.M.M. Bosma. Met het beëindigen van 
het bestuurslidmaatschap van de heer Van Lankveld 
is de functie van penningmeester overgegaan op 
mevrouw drs. H.M. Speelman-Komen.

Gedurende het verslagjaar was de heer drs. M.J. 
Eujen directeur-secretaris.

In 2016 vergaderde het bestuur vijf maal. De 

ledenraad kwam twee maal bijeen. Daarnaast vond 
in februari een evaluatie van het bestuur en de le-
denraad plaats. De resultaten van die evaluatie zijn 
in oktober van het verslagjaar besproken tijdens 
een heidag.

Activiteiten bestuur
Het bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de 
Federatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en 
financieel correct geregeld zijn, inzichtelijk zijn en 
verantwoord worden. Het bestuur is ook verant-
woordelijk voor de vaststelling van het werkplan en 
de begroting en voor de facilitering en aansturing 
van de andere gremia. De ledenraad van de FGzPt 
controleert het bestuur.

Het jaar 2016 stond vooral in het teken van de 
verdere professionalisering van de organisatie 
van de FGzPt, de (verdere) implementatie van de 
nieuwe governance en de inrichting van de nieuwe 
toezichtstructuur.

Implementatie governance
In 2015 is de nieuwe governance van de opleiding 
tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, 
klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog 
in werking getreden. In 2016 is door het CSGP en 
de CRT voor de verdere implementatie hiervan een 
projectgroep ingesteld. Deze projectgroep richt 
zich op de ontwikkeling en inrichting van een nieu-
we wijze van toezicht door de CRT en de veranke-
ring van het nieuwe toezicht in regelgeving van het 
CSGP en VWS. De directeur-secretaris van de FGzPt 
nam als vertegenwoordiger van het bestuur deel 
aan de projectgroep.
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Benoemingen
In 2016 heeft het bestuur drie nieuwe leden voor 
het CSGP benoemd, op voordracht van het NIP en 
de NVO, de brancheorganisaties van organisaties 
die ook zorg verlenen op het terrein van de gees-
telijke gezondheidszorg én de vereniging van uni-
versiteiten (VSNU). Daarnaast zijn op voordracht 
van de verenigingen NIP, NVO en NVP zes leden 
benoemd voor de CRT. In zowel het CSGP als de 
CRT is per 31 december 2016 nog één zetel vacant.

Om de continuïteit en verdeling van de werklast 
te waarborgen heeft het bestuur besloten om het 
aantal leden van de accreditatiecommissie en de 
adviescommissie uit te breiden. In 2016 zijn vijf 
nieuwe leden van de accreditatiecommissie be-
noemd. Van een lid van de accreditatiecommissie 
verliep de zittingstermijn. De adviescommissie is 
uitgebreid met vier nieuwe leden. Twee leden zijn 
tijdelijk herbenoemd voor een zittingstermijn van 
een jaar. Daarnaast heeft het bestuur een vicevoor-
zitter van de adviescommissie benoemd.

Evaluatie Opleidingsregister
De FGzPt beheert sinds 1 januari 2014 het Oplei-
dingsregister voor de beroepen gezondheidszorg-
psycholoog en psychotherapeut en de specialismen 
klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. 
Begin 2016 heeft onderzoeks- en adviesbureau 
Sardes, in opdracht van het bestuur van de FGzPt, 
een evaluatie uitgevoerd onder de drie gebruikers-
groepen van het systeem. Daarbij zijn de gebruiks-
vriendelijkheid van het systeem en de kwaliteit van 
de dienstverlening geëvalueerd. De evaluatie heeft 
geleid tot enkele aanbevelingen. In het najaar van 
2016 is een projectgroep geformeerd uit verte-
genwoordigers van enkele grotere praktijkoplei-
dingsinstellingen. Deze projectgroep heeft vervolg 
gegeven aan de aanbevelingen. Ook heeft het 
bureau verschillende maatregelen genomen om de 
dienstverlening te verbeteren.

Nieuw systeem voor registratie en herregistratie
In 2016 is in PE-online een module ingericht voor 
de registratie en herregistratie van specialisten. 
Met de ingebruikname van deze module wordt de 
koppeling tussen het Opleidingsregister en de ac-
creditatie van bij- en nascholing geoptimaliseerd. 
Een belangrijk criterium voor de ingebruikname 
is een succesvolle migratie van gegevens uit het 
systeem dat nu nog wordt gebruikt door de FGzPt. 
Vanwege de complexiteit van die migratie vindt de 
livegang van het nieuwe systeem voor registratie en 
herregistratie naar verwachting medio 2017 plaats.

Evaluatie taak- en samenstelling bestuur en 
ledenraad
Het bestuur en ledenraad van de FGzPt hebben 
het functioneren van de FGzPt geëvalueerd. In 
algemene zin was de uitkomst van de evaluatie 
positief. Met de uitkomsten van de evaluatie heeft 
het bestuur een voorstel geformuleerd voor een 
meer toekomstbestendige taak- en samenstelling 
van het bestuur en de ledenraad van de FGzPt. Dat 
voorstel is in oktober van 2016 met de leden be-
sproken en verder aangescherpt. Naar verwachting 
wordt er in 2017 een besluit genomen over de taak- 
en samenstelling van het bestuur en de ledenraad 
en wijziging van de statuten.

Het lidmaatschap van de NVGzP is hangende de 
discussie over de taak- en samenstelling van het 
bestuur en de ledenraad van de FGzPt nog niet 
geëffectueerd.

Profileringsplan / Nieuwe website/ LinkedIn
De communicatie richting de leden van de FGzPt en 
andere belanghebbenden moest worden verbeterd. 
Het bestuur heeft daarom in 2016 een profilerings-
plan vastgesteld, met als hoofddoel: transparanter 
en duidelijker maken wat de FGzPt is en doet. In de 
loop van het jaar is een start gemaakt met de uit-
voering van dit profileringsplan. Zo is een nieuwe 
website ontwikkeld, waarbij de gebruiker van de 
website als uitgangspunt is gekozen. Ook is er een 
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bedrijfspagina aangemaakt via LinkedIn, zijn alle 
leden van het bestuur en de daaronder ressorteren-
de gremia gefotografeerd en is er een Videoscribe 
ontwikkeld met een gebruikershandleiding voor 
het Opleidingsregister. Ook is een nieuwsbrief-
functionaliteit ontwikkeld. Vanaf 2017 gaat de 
FGzPt periodiek nieuwsbrieven versturen om de 
leden en andere belanghebbenden te informeren 
over de ontwikkelingen bij de FGzPt.

Overgang personeel NIP - FGzPt
Het personeel van de FGzPt was tot februari 2016 in 
dienst van het NIP en werkte op basis van deta-
chering voor de FGzPt. Met ingang van 1 februari 
2016 zijn de medewerkers bij de FGzPt in dienst 
getreden. Ter voorbereiding hierop zijn mode-
lovereenkomsten, een salarisreglement, algemene 
arbeidsvoorwaarden, een pensioenreglement, reis-
kostenregeling en een directiestatuut opgesteld. 
Ook zijn de nodige personeelsverzekeringen afge-
sloten, zoals een bedrijfsongevallenverzekering en 
een verzuimverzekering. Het personeelsbestand 
van de FGzPt bestaat in totaal uit zes personen.

Herziening overeenkomsten van opdracht
De secretarissen van het CSGP, de CRT en de 
adviescommissie werken op basis van een over-
eenkomst van de opdracht voor de FGzPt. Met de 
inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoor-
deling Arbeidsrelaties (DBA) zijn de overeenkom-
sten van opdracht omgevormd met behulp van de 
modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Convenant BIG-Register - specialistenregister
In opdracht van het ministerie van Volksgezond-
heid Welzijn en Sport (VWS) hebben het CIBG en 
de FGzPt een convenant opgesteld. Het convenant 
beschrijft de afspraken en de wederzijdse
dienstverlening die nodig zijn om de continuïteit, 
kwaliteit en volledigheid te waarborgen van de 
registratiegegevens van zowel het BIG-register als 
de door de CRT gehouden specialistenregisters. 
Primair komt dit neer op het over en weer infor-

meren over mutaties in de registers en de controle 
van de verwerking daarvan, door een periodieke 
vergelijking van de registratiebestanden.

Advisering CIBG over werkervaring gezond-
heidszorgpsychologen en psychotherapeuten
De FGzPt heeft, op verzoek van VWS en het CIBG, 
afspraken gemaakt met de beroepsverenigingen 
NIP, NVO, NVP en NVGzP over de advisering van 
het CIBG over de beoordeling van werkervaring, in 
het kader van de herregistratie van gezondheids-
zorgpsychologen en psychotherapeuten. In overleg 
met alle partijen is door het bestuur van de FGzPt 
een commissie ingesteld, die het CIBG namens de 
beroepsverenigingen hierover adviseert. De FGzPt 
is het centrale aanspreekpunt voor adviesvragen 
van het CIBG.

Herziening Kaderregeling Accreditatie Herre-
gistratie
Het bestuur heeft, in overleg met de accreditatie-
commissie, artikel 14 van de Kaderregeling Accre-
ditatie Herregistratie herzien. Enkele inhoudelijke 
criteria die de accreditatiecommissie hanteert bij 
de beoordeling van scholing en de toekenning van 
punten bleken voor meerdere uitleg vatbaar. Met 
de herziening zijn de criteria verduidelijkt.

Herziening Regeling Gezondheidszorgpsycho-
loog en Psychotherapeut
In 2016 heeft het bestuur de Regeling Gezondheids-
zorgpsycholoog en Psychotherapeut (RGP) herzien. 
De reden hiervoor was dat de RGP niet voorzag in 
een procedure voor de afwikkeling van een geschil 
tussen de CRT en een opleidingsinstelling, hoofd-
opleider of praktijkopleidingsinstelling over een 
advies of een besluit tot erkenning van de CRT of 
een geschil tussen de CRT en een belanghebbende 
over een besluit van de CRT inzake het Opleidings-
register. Met de herziening van de RGP is geregeld 
dat de onafhankelijke adviescommissie de CRT over 
de afwikkeling van dergelijke geschillen adviseert.
Naast wijzigingen die nodig zijn voor de uitbreiding 
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van de taken van de adviescommissie, zijn nood-
zakelijke aanscherpingen in de tekst van de RGP 
meegenomen.

Huisvesting, ICT en telefonie
In april van 2016 is de FGzPt verhuisd naar de Arthur 
van Schendelstraat 650 in Utrecht. De verhuizing 
was het gevolg van een besluit van het NIP om naar 
een nieuwe locatie te verhuizen. Omdat de FGzPt 
de kantoorruimte van het NIP huurde, beteken-
de dit dat de FGzPt ook op zoek moest naar een 
nieuwe kantoorruimte. In het kader van de verdere 
ontvlechting van FGzPt en het NIP is, in overleg met 
het NIP, besloten dat de FGzPt een eigen huurloca-
tie huurt. Met de verhuizing naar een eigen locatie 
zijn ook de ICT-services en telefonie van het NIP en 
de FGzPt gescheiden.

Financieel-beleidskader
Het bestuur heeft een financieel-beleidskader vast-
gesteld, waarin de financiële beleidskeuzes van het 
bestuur zijn uitgeschreven. Daarnaast zijn in het 
financieel-beleidskader kerngetallen opgenomen 
over de omvang van het weerstandsvermogen van 
de FGzPt, om eventuele financiële risico’s in de toe-
komst te dekken. De kerngetallen zijn afgestemd 
met de accountant van de FGzPt.

Selectielijst archieven FGzPt
Voor het beheer van de archieven van de FGzPt is 
door het bestuur een selectielijst vastgesteld. In 
de selectielijst staat welk type documenten moet 
worden bewaard en voor hoe lang. In 2014 heeft 
de CRT een selectielijst opgesteld die door het 
Nationaal Archief is vastgesteld. Op die selectielijst 
staan alleen de bescheiden die worden verzameld 
voor de uitvoer van de openbare gezagtaken van de 
CRT, zoals het nemen van besluiten over registratie 
en herregistratie. Op de algemene selectielijst van 
2016 staan alle overige archieven van de FGzPt.

Regeling Vacatiegelden
Het bestuur heeft in 2016 de Regeling Vacatie-
vergoedingen herzien, omdat de regels van de 
overheid hierover waren achterhaald. De herziene 
Regeling Vacatievergoedingen volgt de nieuwe 
kaders van de overheid. 

Interne afstemming
Conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement 
van de FGzPt voeren het bestuur van de FGzPt en 
een vertegenwoordiging van het College en de CRT 
ten minste twee maal per jaar overleg met elkaar. 
Dit overleg heeft in 2016 een keer plaatsgevonden.

Code Goed Bestuur
Het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat het 
bestuur een Code Goed Bestuur vaststelt, die van 
toepassing is op het bestuur en de organen van 
de Federatie. In 2016 heeft het bestuur een code 
in concept vastgesteld. Het bestuur heeft ervoor 
gekozen om in de code de algemene principes van 
goed bestuur te beschrijven die de FGzPt hanteert 
bij het opstellen van regelgeving. Ook is aangege-
ven hoe deze principes in de regelgeving worden 
geborgd. De code leunt sterk op de Code Goed 
Bestuur Publieke Dienstverleners (versie van no-
vember 2015). Omdat de code ook van toepassing is 
op de organen van de FGzPt, wordt de conceptcode 
in 2017 afgestemd met de organen voordat het 
bestuur de code definitief vaststelt.

Nieuwe accountant
Het bestuur van de FGzPt is in 2016 overgestapt 
naar een nieuwe accountant voor de controle van 
de jaarrekening vanaf 2017: accountantskantoor 
Conclude. De belangrijkste reden is dat accoun-
tantskantoor MTH de FGzPt ondersteunt bij de 
salarisadministratie en adviseert bij verschillende 
fiscale vraagstukken. Het Huishoudelijk Reglement 
bepaalt dat het bestuur dient te vermijden dat 
advieswerkzaamheden voor de federatie niet 
worden uitgevoerd door de accountant die belast 
is met de controle van de jaarrekening. Daarnaast 
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vindt het bestuur het wenselijk om de onafhanke-
lijkheid in de relatie met de accountant te bewa-
ken. Vanuit die gedachte is periodieke wijziging van 
accountants ook gewenst.

Contract NZa
Eind 2015 zijn de contracten tussen de FGzPt en 
VWS voor de levering van data uit het Opleidings-
register door VWS opgezegd. Reden hiervoor is 
de overheveling van taken van VWS naar de NZa. 
In 2016 zijn met de NZa nieuwe overeenkomsten 
gesloten voor de levering van data uit het Op-
leidingsregister. De NZa gebruikt de data onder 
andere voor de bevoorschotting en vaststelling van 
de beschikbaarheidsbijdrage voor de opleidingen 
tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, 
klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Advisering besluiten
In 2016 zijn adviezen uitgebracht aan het College 
over de volgende voorgenomen besluiten: het Be-
sluit Specialisme Klinisch Psycholoog, het Besluit 
Specialisme Klinisch Neuropsycholoog en het 
Besluit Buitenslands Gediplomeerden.

Overleg P3NL
In 2015 hebben negen beroepsverenigingen de 
federatie P3NL opgericht om samen te werken op 
het gebied van belangenbehartiging. Begin 2016 
heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden 
met een afvaardiging van het bestuur en de directie 
van P3NL. Tijdens dat overleg zijn enkele projecten 
besproken die raken aan de verantwoordelijkheids-
domeinen van de FGzPt.

Accreditatiecommissie

Algemeen
De Accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen 
van aanbieders voor de accreditatie van bij- en 
nascholing voor de herregistratie van gezondheids-
zorgpsycholoog-specialisten. Om voor herregistra-
tie in aanmerking te komen, moeten zij gemiddeld 
minimaal twintig uur per jaar geaccrediteerde bij- 
en nascholing volgen.

De Accreditatiecommissie is een onafhankelijke 
commissie, die direct onder het bestuur van de 
FGzPt valt. De leden van de Accreditatiecommissie 
zijn klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsy-
choloog en beschikken over een ruime kennis van 
de verschillende aandachtsgebieden op het gebied 
van de specialismen en de daarbij behorende oplei-
dingsmogelijkheden.

Aanvragen tot accreditatie worden in beginsel 
gedaan door aanbieders van scholing. Voor spe-
cialisten bestaat echter ook de mogelijkheid om 
gevolgd scholingsaanbod ter accreditatie voor te 
dragen, waarbij het zowel om binnenlands- als om 
buitenlands onderwijs kan gaan.

Activiteiten

A. Behandeling aanvragen
In 2016 zijn 1.044 accreditatieverzoeken ontvangen, 
waaronder 71 buitenlandse individuele accredita-
tieverzoeken en 43 binnenlandse individuele accre-
ditatieverzoeken. In 2016 zijn 956 accreditatiever-
zoeken goedgekeurd en 78 verzoeken afgewezen. 

  2015 2016
Reguliere accreditatieverzoeken 869 930
Individuele verzoeken (buitenland) 100 71
Individuele verzoeken (binnenland) 34 43

Totaal 1.005 1.044

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
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Ondersteuning commissie
De Accreditatiecommissie werd ondersteund door 
een ambtelijk secretaris, mr. P.M. Smids, en een 
accreditatiecoördinator, mw. I. van de Ven.

Samenwerking met andere verenigingen
In juni 2010 is de accreditatiecoördinator van start 
gegaan. Taak van de accreditatiecoördinator is om 
accreditatieaanvragen voor de deelnemende ver-
enigingen te screenen op volledigheid en betaling, 
zodat accreditatieaanvragen die bij de samenwer-
kende verenigingen worden ingediend snel worden 
afgehandeld. De samenwerkende verenigingen zijn: 
de FGzPt, het NIP, de NVO, de VGCt, de VCgP en 
de NVRG. De accreditatiecoördinator is 12 uur per 
week beschikbaar voor de coördinatietaken.

De gezamenlijke verenigingen zijn afgelopen jaar 
één maal bijeengekomen voor overleg. Daarbij is 
onder meer aandacht geschonken aan de inrichting 
van PE-online en de onderlinge samenwerking.

B. Behandeling bezwaarschriften
Aanvragers van accreditatie kunnen bezwaar 
indienen tegen een besluit van de Accreditatiecom-
missie. In 2016 zijn 19 bezwaarschriften ontvangen, 
waarbij in 9 gevallen aanpassing van de initiële 
beoordeling heeft plaatsgevonden.

C. Behandeling beroepsschriften
Aanvragers van accreditatie kunnen beroep 
instellen bij het Bestuur tegen een besluit van de 
Accreditatiecommissie op een bezwaarschrift. In 
2016 is één beroepschrift ontvangen. Het Bestuur 
heeft daarbij het besluit van de Accreditatiecom-
missie gehandhaafd.

D. Regelgeving
Per 1 juli 2016 zijn de Kaderregeling Accreditatie 
Herregistratie en bijbehorende beleidsregels her-
zien. De documenten zijn te vinden op de website.

E. Vergaderingen 
De Accreditatiecommissie is in het verslagjaar twee 
maal bijeengekomen. Onderwerpen waren onder 
andere het beoordelingsbeleid, procedures en 
beoordelingsvraagstukken.

Samenstelling Accreditatiecommissie
De Accreditatiecommissie begon het verslagjaar 
met zes leden en sloot het jaar af met negen leden. 
De actuele samenstelling van de Accreditatiecom-
missie staat op de website van de FGzPt. 

Wijzigingen in 2016
Ter vervanging van mw. drs. A.M. Stavenga, die per 
15 juni 2016 haar lidmaatschap heeft opgezegd, 
heeft de NVO mw. Dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken 
voorgedragen. Zij is per 6 juni 2016 benoemd.
De commissie is daarnaast aangevuld met de vol-
gende personen: dhr. drs. R. Menke (NVO), dhr. drs. 
W.A.C. Bleijenberg (NIP) en mw. dr. M.H.M. van der 
Linden. Allen zijn benoemd per 15 november 2016.
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Bijlage 1:

College Specialismen Gezondheids- 
zorgpsycholoog en Psychotherapeut

Voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycho-
loog en psychotherapeut heeft het College de 
volgende taken:
a.  het vaststellen van het raamplan voor de oplei-

ding;
b.  het vaststellen van de nadere eisen en proce-

dures voor de erkenning van en het toezicht op 
opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstel-
lingen en opleiders;

c.  het adviseren van de minister van VWS inzake:
 •  de opleidingsstructuur;
 •  de criteria en eisen voor de opleidingen van 

de basisberoepen, algemene vrijstellingsre-
gels daaronder begrepen;

 •  de beroepstitels en de regelgeving voor de 
erkenning van beroepsbekwaamheid, regis-
tratie en herregistratie in deze beroepen, met 
inbegrip van buitenslands gediplomeerden;

 •  de eisen voor de erkenning van opleidingsin-
stellingen.

In het kader van deze taken houdt het College zich 
– voor zover het de regelgeving van het College 
raakt – ook bezig met bredere vraagstukken die 
de beroepen en de opleidingen betreffen, zoals 
het opleidingsgebouw van de gezondheidszorg-
psycholoog en de onderwijskundige vernieuwing 
van de opleiding. Hierbij wordt, afhankelijk van de 
thematiek, nauw samengewerkt met de opleidings-
instellingen en de beroepsverenigingen. In 2016 
heeft het College op basis van het werkplan 2016 de 
volgende activiteiten uitgevoerd.

Inleiding
De taken van het College staan als volgt omschre-
ven in de Regeling Gezondheidspsycholoog en
Psychotherapeut, basisberoep en specialismen van 
de FGzPt, art. 15 en 16:

Voor de specialismen heeft het College de volgende 
taken:
a.  het vaststellen van het toetsingskader op grond 

waarvan deelgebieden van de gezondheids-
zorgpsychologie als specialisme kunnen worden 
aangewezen;

b.  het aanwijzen van deelgebieden van de gezond-
heidszorgpsychologie als specialisme en het 
intrekken van een dergelijke aanwijzing;

c.  het instellen en opheffen van een specialistenre-
gister;

d.  het vaststellen van de titel die een specialist 
mag voeren;

e.  het vaststellen van de regels voor de eisen die 
gesteld worden aan de erkenning van oplei-
dingsinstellingen en hoofdopleiders voor een 
specialisme;

f.  het vaststellen van de regels voor de eisen die 
gesteld worden aan registratie, herregistratie 
en herintreding van specialisten;

g.  het indienen van een aanvraag bij de Minister 
om een specialistentitel aan te merken als 
een wettelijk erkende specialistentitel, zoals 
bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet.
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Activiteiten
Herijking beroepen- en opleidingengebouw 
gz-psycholoog en specialismen
Mede door ontwikkelingen in de (geestelijke) ge-
zondheidszorg en de ontwikkeling van belendende 
beroepen, bezint de beroepsgroep zich nader op de 
toekomst van het beroeps- en opleidingsgebouw. 
Dit sluit aan bij een van de aanbevelingen uit de 
Tweede evaluatie van de Wet BIG en richt zich op 
een actualisering van de deskundigheidsgebieden 
van de beroepen, zoals bedoeld in artikel 3 van 
de Wet BIG, en met name op de beroepen GZ-psy-
choloog en psychotherapeut. In de afgelopen 
jaren heeft een samenwerkingsverband van onder 
andere P3NL en NVP (Tafel Beroepengebouw) zich 
gebogen over de herbezinning op het beroepen- en 
opleidingengebouw. Dit samenwerkingsverband 
heeft in december 2016 het ondersteuningsdocu-
ment ‘Aanbevelingen voor een sterker Psycholo-
gisch Beroepengebouw’ afgerond en onder andere 
aan het CSGP aangeboden. Het College buigt zich 
intussen over de inhoud daarvan en beziet of het 
document aanleiding geeft tot specifieke activitei-
ten van het College.

Regelgeving door herziene governance
In 2014 vond een herbezinning plaats op de gover-
nancestructuur van de psychologische BIG-oplei-
dingen. Streven was om te komen tot één organisa-
tie voor de governance van de vier
psychologische BIG-opleidingen. Deze herbezin-
ning is op 1 oktober 2015 afgerond met een nieuwe 
Regeling Gezondheidspsycholoog en Psychothe-
rapeut, basisberoep en specialismen (RGP) van 
de FGzPt en de bijbehorende vernieuwing van het 
College en de Commissie Registratie en Toezicht 
(CRT). De nieuwe governance had voor het College 
tot gevolg dat zijn taken zijn uitgebreid met 
regelgevende en adviserende taken op het gebied 
van de basisberoepen gezondheidspsycholoog en 
psychotherapeut.

Samenstelling en bijeenkomsten
Het CSGP bestaat uit twaalf leden. Daarvan worden 
de voorzitter en het gios-lid voorgedragen en 
benoemd door de FGzPt. De overige leden zijn 
deels representanten van de basisberoepen en de 
specialismen en worden benoemd op voordracht 
van de beroepsverenigingen, deels worden ze 
voorgedragen door brancheorganisaties. Het CSGP 
kwam in 2016 zes maal bijeen.

Het College heeft in zijn vergadering van 1 maart 
2016 mw. drs. El Boushy gekozen tot vicevoorzitter 
met een achtergrond vanuit de beroepen gezond-
heidszorgpsycholoog of psychotherapeut. In zijn 
vergadering van 6 december 2016 heeft het College 
mw. drs. J.B. Dijkstra gekozen tot vicevoorzitter, 
met een achtergrond vanuit de specialismen klini-
sche psychologie of klinische neuropsychologie.

In 2016 zijn daarnaast drie vacatures ingevuld.
•  Prof. dr. Ph. Spinhoven is op voordracht van de 

vereniging van universiteiten met ingang van 1 
februari 2016 benoemd.

•  Dhr. R.R. Bakker is op voordracht van de bran-
cheorganisaties met ingang van 1 februari 2016 
benoemd.

•  Mw. drs. J.B. Dijkstra is op gezamenlijke voor-
dracht van NIP en NVO met ingang van 7 april 
2016 benoemd.

Het gios-lid mw. drs. D. Schultheiss rondde eind 
2016 haar opleiding tot klinisch psycholoog af. 
Overeenkomstig de RGP heeft de FGzPt haar 
gios-lidmaatschap daarop moeten beëindigen. In 
de vergadering van het College van 6 december 
2016 heeft het College afscheid van haar genomen. 
Haar opvolger, drs. M. Vroegop, is door de FGzPt 
per 2 januari 2017 als gios-lid benoemd. Per 31 
december 2016 rest er nog één vacature voor een 
lid klinische psychologie.
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Als gevolg van de nieuwe governance heeft het 
College op 1 maart 2016 zijn Reglement van Orde
CSGP vastgesteld. Daarnaast heeft het College een 
vertaalslag moeten maken van de regelgeving van 
de toenmalige kamers voor de beide basisberoe-
pen. Omdat over de doorgaande werking van die 
besluiten na 1 oktober 2015 mogelijk twijfel zou 
kunnen ontstaan, heeft het College op 11 januari 
2016 het Besluit Nadere regelgeving basisberoepen 
vastgesteld. Daarin werd geregeld dat de besluiten 
van voornoemde kamers die van kracht waren op 
30 september 2015, in beginsel gelden als besluiten 
van het CSGP. Omdat de inhoud van dit besluit toch 
nog onduidelijkheid gaf over de betekenis ervan, 
is het besluit per 1 december 2016 vervangen door 
een nieuw Besluit nadere regelgeving basisberoe-
pen. Hierin is expliciet aangegeven welke beslui-
ten van de voormalige kamers het Collegebesluit 
betreft.

Wijziging erkenningsregeling en –criteria 
praktijkopleidingsinstellingen
In 2014 heeft het toenmalige College mede op-
dracht gegeven tot instelling van een Werkgroep 
Erkenningskader met vertegenwoordigers van het 
College, het toenmalige LOGO, de Registratiecom-
missie, de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en 
de Kamer Psychotherapeut. Deze werkgroep heeft 
eind 2014 een kwaliteitskader en een erkennings-
protocol voor de praktijkopleiding voor de vier 
psychologische BIG-opleidingen opgeleverd. Medio 
2016 heeft de Vereniging landelijk overleg geestelij-
ke gezondheidszorg onderwijsinstellingen (vLOGO) 
enkele aanpassingen gedaan in dit kwaliteits-
kader en aan het College aangeboden, om dit te 
verankeren in zijn regelgeving. Bestudering van het 
kwaliteitskader leidde bij het College tot de conclu-
sie dat het qua opzet en inhoud niet goed aansluit 
bij de regelgeving van het College. In overleg met 
vLOGO wordt in 2017 bezien hoe de verankering in 
de regelgeving te realiseren is. 

Implementatie erkenning opleidingsinstellingen
Voor de implementatie van de nieuwe Governan-
ce is in 2016 een gezamenlijk deelproject van het 
CSGP en de CRT gestart om de toezichtsystematiek 
voor opleidingen, praktijkopleidingen en hoofd-
opleiders in te richten. Een projectgroep voert dit 
project uit in opdracht van CSGP en CRT. Vanuit 
het CSGP nemen de voorzitter en secretaris deel 
aan de projectgroep. Het CSGP richt zich binnen 
dat deelproject op de regelgeving voor de nieuwe 
erkenningensystematiek. Onderdeel van dit project 
is het uitproberen van een nieuwe manier van visi-
teren, wat in 2017 plaatsvindt. De uitkomsten van 
de proefvisitaties kunnen aanleiding zijn om in 2017 
de besluiten van het CSGP over de erkenningseisen 
aan te passen.

Europese regelgeving
Naar aanleiding van wijziging van de Europese 
richtlijn 2005/36/EG Europese regelgeving heeft het 
vorige College in juni 2015 ingestemd met een ont-
werpbesluit voor buitenslands gediplomeerden. Dit 
ontwerpbesluit is vervolgens op 12 april 2016 door 
het CSGP vastgesteld en, na instemming van de mi-
nister van VWS met dit besluit, met terugwerkende 
kracht op 18 januari 2016 in werking getreden.

Stroomlijning Collegebesluiten specialismen
In de afgelopen jaren heeft het vorige College 
diverse besluiten genomen over de specialismen 
Klinische Psychologie en Klinische Neuropsy-
chologie. Deze besluiten zijn gekoppeld aan een 
specifiek onderwerp, zoals de aanwijzing als speci-
alisme, herregistratie, herintreding en buitenslands 
gediplomeerden. Daarnaast zijn er per specialisme 
besluiten voor erkenningseisen. De diversiteit 
en veelheid van besluiten maakten de regelge-
ving weinig transparant en moeilijk toegankelijk. 
Aanpassingen waren daardoor omslachtig. De 
structuur week bovendien af van de systematiek die 
bij andere specialismencolleges wordt gehanteerd. 
In 2015 heeft het toenmalige College een aanvang 
gemaakt met de stroomlijning of integratie van 
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zijn besluiten, zodat een compact gestructureerd 
pakket aan regelgeving zou ontstaan. Dit pakket 
zou moeten bestaan één Besluit Klinische Psy-
chologie, één Besluit Klinische Neuropsychologie 
en één Besluit Buitenslands Gediplomeerden. De 
integratie van de Collegebesluiten is overgenomen 
door het CSGP. In 2016 is het Besluit Specialisme 
Klinische Psychologie vastgesteld en op 1 novem-
ber 2016 in werking getreden. Het Besluit Specia-
lisme Klinische Neuropsychologie is vastgesteld op 
8 november 2016 en is per 1 januari 2017 in werking 
getreden.

Stroomlijning besluiten voor basisberoepen
Wat hiervoor is beschreven voor de specialismen 
gold ook voor de basisberoepen gezondheidszorg-
psycholoog en psychotherapeut. De besluiten van 
de voormalige Kamer Gezondheidszorgpsycholoog 
en de Kamer Psychotherapeut zijn in 2016 in één 
Besluit Opleidingseisen Gezondheidszorgpsy-
choloog en één Besluit Opleidingseisen Psycho-
therapeut geïntegreerd. Beide concepten zijn als 
voorgenomen besluiten vastgesteld door het CSGP 
op 8 november 2016 en vervolgens voor advies 
voorgelegd aan de relevante partijen. De vast-
stelling en inwerkingtreding van beide besluiten 
volgen in 2017.

Advisering basisberoepen
De taken van het College zijn door de vernieuwde 
governance onder meer uitgebreid met de advise-
ring van de minister van VWS over enkele van haar 
formele bevoegdheden met voor de basisberoepen 
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. 
In 2016 hebben de verenigingen NIP, NVO en NVP 
zich voor VWS gebogen over de voorgenomen her-
ziening van de beide AMvB’s, te weten het Besluit 
Gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit Psy-
chotherapeut. Daaraan is toegevoegd het opstellen 
van een AMvB voor de orthopedagoog-generalist. 
Vervolgens is, overeenkomstig de nieuwe taken 
van het College, de coördinatie daarvan overge-
dragen aan het College en is ook het opstellen van 

een vierde AMvB toegevoegd, te weten een AMvB 
voor de kinder- en jeugdpsycholoog. Het College 
heeft eind 2016 over deze AMvB’s een advies aan de 
minister van VWS voorbereid, dat naar verwachting 
begin 2017 zal worden uitgebracht.

Individuele leerroute GZ-opleiding
De verenigingen NIP, NVO en VGCt hebben de 
haalbaarheid onderzocht van een individueel 
leertraject voor een beperkte groep zeer ervaren 
masterpsychologen en masterpedagogen, om 
op basis van eerder verworven competenties de 
opleiding GZ-psycholoog versneld in- en door te 
stromen. De verenigingen hebben daarover een 
voorstel geschreven en hierop de reactie van het 
College gevraagd. Het CSGP heeft bij brief van 
6 juli 2016 aangegeven niet afwijzend te staan 
tegenover een oplossing voor ervaren psychologen 
en pedagogen binnen de opleiding tot Gezond-
heidszorgpsycholoog, eventueel in de vorm van een 
individuele leerroute. Echter, in de ontwikkeling 
daarvan heeft het CSGP geen taak of bevoegdheid. 
Het CSGP heeft pas een taak als het raamplan of de 
betreffende AMvB wordt aangepast. Het is primair 
aan vLOGO om invulling te geven aan hun vrijstel-
lingen- of ontheffingenbeleid.

Evaluatie functioneren College
Conform artikel 20 van het Huishoudelijk regle-
ment van de FGzPt houdt het College jaarlijks 
een vergadering waarin het functioneren van het 
College wordt geëvalueerd. Dit heeft in de verga-
dering van 6 december 2016 voor de eerste maal 
plaatsgevonden. Het College heeft geconcludeerd 
dat het als nieuw ingesteld gremium voortvarend is 
gestart en de nodige resultaten heeft geboekt. Er 
is een solide en positieve basis om de kwaliteit van 
zijn werkzaamheden verder te verbeteren.

Interne afstemming
Conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement 
van de FGzPt voeren het bestuur van de FGzPt en
een vertegenwoordiging van het College en de CRT 
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ten minste twee maal per jaar overleg met elkaar.
Dit overleg heeft in 2016 eenmaal plaatsgevonden.

Communicatie
Transparantie in processen is voor het College een 
belangrijk uitgangspunt en heldere communicatie 
is daarbij van groot belang. Naast de communicatie 
over de formele (voorgenomen) besluiten van het 
CSGP, zoals adviesverzoeken aan de beroepsvereni-
gingen over voorgenomen besluiten en berichten 
over de vaststelling van collegebesluiten op de 
website van de FGzPt, was de informatievoorzie-
ning op en via de website voor verbetering vatbaar. 
De website van de FGzPt is in 2016 in zijn totaliteit 
herzien. Het College was betrokken bij die herzie-
ning.

Externe contacten
Voor de adequate uitoefening van zijn taken is 
het van belang dat het College een netwerk van 
externe contacten onderhoudt. Hierbij dient gaat 
het met name om:
•  contacten met het beroepenveld en de beroeps-

verenigingen (o.a. FGzPt, NIP, NVO, NVP, NVGzP, 
vLOGO en CRT);

•  contacten met actoren die van belang zijn voor 
de opleiding tot en regelgeving van de specialis-
men (o.a. VWS, vLOGO);

•  contacten met de voorzitters of secretarissen 
van specialistencolleges van andere BIG-beroe-
pen.

In 2016 zijn deze contacten door het presidium van 
het College vooral op ad hoc-basis onderhouden. 
De secretaris van het College heeft desgevraagd 
enkele vergaderingen van de CRT als adviseur 
bijgewoond. De secretaris van de CRT heeft desge-
vraagd enkele collegevergaderingen als adviseur 
bijgewoond. 





Bijlage 2:

Commissie Registratie en Toezicht

d.  de erkenning van de praktijkopleidingsinstellin-
gen voor de basisberoepen en hun specialismen;

e.  het toezicht op de uitvoering van de besluiten 
van de minister van VWS en het College door 
de opleidingsinstellingen en daarmee ook op 
het functioneren van de hoofdopleiders en de 
praktijkopleidingsinstellingen.

Onder de erkenningen wordt ook verstaan de 
voorlopige erkenning en de intrekking van een in-
trekking. Daarnaast houdt de CRT een register van 
erkende praktijkopleidingsinstellingen.

Taken op het terrein van het Opleidingsregister
Deze taken zijn:
a.  de instelling en opheffing van een Opleidingsre-

gister;
b.  de inschrijving van opleidelingen;
c.  de wijziging of doorhaling van de inschrijving 

van opleidelingen;
d.  de verstrekking van gegevens uit het Oplei-

dingsregister aan derden.

Overige taken
Deze taak omvat met name het adviseren van het 
College (CSGP) over de uitvoeringsaspecten van de 
besluiten van het CSGP.

Samenstelling, uitvoeringscommissies en 
vergaderingen
Samenstelling CRT
Artikel 19 van de RGP bepaalt dat de CRT bestaat 
uit een voorzitter, twee gezondheidszorgpsycholo-
gen (op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO), 

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Regeling gezond-
heidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisbe-
roep en specialismen (hierna de Regeling), is op 1 
oktober 2015 de Commissie Registratie en Toezicht 
(CRT) met haar werkzaamheden van start gegaan.

De CRT heeft op basis van de artikelen 30 tot en 
met 33 van de RGP de volgende taken.

Taken op het terrein van de specialismen
Deze taken zijn:
a.  het uitvoeren van de besluiten van het College 

tot de instelling en opheffing van registers van 
specialisten;

b.  de erkenning van de beroepskwalificaties van 
specialisten-gezondheidszorgpsycholoog;

c.  de (her)registratie, herintreding van specialis-
ten-gezondheidszorgpsycholoog;

d.  de doorhaling van de registratie van specialis-
ten-gezondheidszorgpsycholoog.

Taken op het terrein van het toezicht op de 
opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, 
psychotherapeut en de specialismen
Deze taken zijn:
a.  het adviseren van de minister van VWS over de 

aanwijzing van opleidingsinstellingen voor de 
basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut;

b.  de erkenning van de opleidingsinstellingen voor 
de specialismen;

c.  de erkenning van de hoofdopleiders voor de 
basisberoepen en hun specialismen;
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twee psychotherapeuten (op voordracht van de 
NVP), twee klinisch psychologen (op gezamenlijke 
voordracht van NIP en NVO) en twee klinisch neuro-
psychologen (op gezamenlijke voordracht van NIP 
en NVO).

Op 31 december 2016 waren alle zetels van de CRT 
bezet, met uitzondering van een van de twee zetels 
van klinisch neuropsycholoog. 

De secretaris van het CSGP werd uitgenodigd om 
als adviseur aanwezig te zijn bij de vergaderingen 
van de CRT. De secretaris van de CRT was mevrouw 
mr. J. Siemons.

Commissies van uitvoering
Artikel 29 van de RGP creëert voor de CRT de 
mogelijkheid om uit haar midden commissies van 
uitvoering aan te wijzen. Van deze mogelijkheid is 
in 2016 geen gebruik gemaakt.

Vergaderingen
In het verslagjaar kwam de CRT vijf keer bijeen: 
op 26 februari, 8 april, 17 juni, 30 september en 9 
december.

In de vergadering van 8 april 2016 stelde de CRT 
haar Reglement van Orde vast. Het reglement is
gepubliceerd op de website www.fgzpt.nl.

Specialistenregisters
Sinds 1 oktober 2015 is de CRT registerhouder van 
de twee registers voor specialismen in de gezond-
heidszorgpsychologie: het register van klinisch 
psychologen en het register van klinisch neuropsy-
chologen. Daarvóór werden deze registers gehou-
den door de rechtsvoorganger van de CRT, de RSG 
(Registratiecommissie Specialismen Gezondheids-
zorgpsycholoog).

Register van klinisch psychologen
Sinds 1 januari 2006 bestaat het specialistenregis-
ter van klinisch psychologen. Het register bevat zo-

wel klinisch psychologen uit de overgangsregeling 
als klinisch psychologen die de reguliere opleiding 
met goed gevolg hebben afgerond bij een erkende 
opleidingsinstelling. 

Op dit moment is instroom in het register alleen 
mogelijk na afronding van de reguliere opleiding 
tot klinisch psycholoog in Nederland of voor 
gezondheidszorgpsychologen met buitenslandse 
beroepskwalificaties. 

Register van klinisch neuropsychologen
Het register van klinisch neuropsychologen bestaat 
sinds 1 januari 2009. 

Ook voor het register van klinisch neuropsycholo-
gen bestond een overgangsregeling. Deze is op 
1 juli 2009 voor inschrijving gesloten. Momenteel 
is instroom alleen mogelijk na afronding van de 
reguliere opleiding tot klinisch neuropsycholoog in 
Nederland of voor gezondheidszorgpsychologen 
met buitenslandse beroepskwalificaties.

Buitenslands gediplomeerden
Sinds 1 oktober 2008 kunnen gezondheidszorgpsy-
chologen met buitenslandse beroepskwalificaties 
om erkenning van hun beroepskwalificatie verzoe-
ken. Met een erkende beroepskwalificatie volgt 
- eventueel na afronding van een aanpassingsstage 
- inschrijving in een van de specialistenregisters. De 
CRT besluit hierover. Toetsing vindt plaats aan de 
Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties 
en het Besluit Buitenslands Gediplomeerde Gezond-
heidszorgpsycholoog-specialisten van het CSGP.

In 2014 heeft één persoon met een beroepskwalifi-
catie uit de Verenigde Staten verzocht om inschrij-
ving in het register van klinisch psychologen. De 
behandeling van dit verzoek is aangehouden, 
omdat de aanvrager nog geen gezondheidszorg-
psycholoog was. Inmiddels heeft zij een aanpas-
singsstage gekregen van het CIBG. Die was eind 
2016 nog niet afgerond. 
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Een aanvraag uit 2015 van een persoon met een 
Belgische beroepskwalificatie is, na een voor-
genomen besluit in 2016 tot het opleggen van 
een aanpassingsstage, in 2016 ingetrokken door 
belanghebbende. In 2016 is één nieuwe aanvraag 
ontvangen, wederom van een persoon met een 
Belgische beroepskwalificatie. Deze aanvraag was 
eind 2016 nog niet afgerond. In beide gevallen 
betrof het het register van klinisch psychologen.

Herregistratie
De inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar 
geldig. Daarna moet een specialist zich opnieuw la-
ten registreren. Hij moet daartoe tijdig een verzoek 
om herregistratie indienen. Als hij dit niet doet, 
wordt zijn registratie doorgehaald op de dag die 
volgt op het aflopen van zijn registratietermijn. Het 
toetsingskader van de RSG bij de beoordeling van 
verzoeken om herregistratie, was tot 1 november 
2016 het Besluit Herregistratie. Op 1 november 2016 
trad het Besluit Specialisme Klinische Psychologie 
(Besluit KP) in werking en werd het Besluit Herre-
gistratie ingetrokken. Het CSGP heeft de regels 
voor herregistratie overgenomen in het nieuwe 
Besluit KP.

Per 1 januari 2016 moesten de klinisch psychologen 
uit de overgangsregeling voor de tweede maal om 
herregistratie verzoeken. Ongeveer 1.340 klinisch 
psychologen kwamen hiervoor in aanmerking. 
Een paar honderd klinisch psychologen besloot 
om hun registratie te laten vervallen. Dit was vaak 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Ruim duizend klinisch psychologen uit 
de overgangsregeling zijn in deze ronde opnieuw 
geregistreerd.
 
Alle aanvragen zijn in het verslagjaar afgewikkeld. 

Bij de evaluatie van deze ronde kwam naar voren 
dat de beoordeling van het bewijs van genoten 
intervisie te tijdrovend was. Bovendien bleek 
onvoldoende of inderdaad sprake was geweest van 

intervisie (systematische reflectie op het profes-
sioneel handelen). De verplichte formulieren uit 
het systeem bleken ontoereikend. Inmiddels is een 
start gemaakt met de aanpassing van het beleid en 
bewijsvoering op dit punt. 

In 2016 heeft de CRT de Beleidsregels Herregistra-
tie op een aantal ondergeschikte punten inhou-
delijk aangepast. Zo is de bewijsvoering van de 
specialistische werkervaring gewijzigd en kan de 
lijst van (ODA) Overige Deskundigheidsbevorderen-
de Activiteiten alleen nog na besluitvorming CRT 
worden aangevuld. Daarnaast zijn de beleidsregels 
gesynchroniseerd met de artikelen in het nieuwe 
Besluit KP.

In 2016 is de CRT begonnen met de ontwikkeling 
van een nieuw digitaal systeem van herregistra-
tie. Het huidige systeem is verouderd en heeft 
onvoldoende mogelijkheden. Eind 2016 was het 
nieuwe systeem grotendeels ingericht. De planning 
is om - na een testronde - begin 2017 met het 
nieuwe systeem van start te gaan. Knelpunt is de 
overzetting van de informatie uit het oude systeem 
naar het nieuwe. Het nieuwe systeem krijgt een 
aantal extra functionaliteiten, zoals de mogelijk-
heid om een koppeling te maken met het huidige 
Opleidingsregister. Ook krijgt het systeem een 
veel betere koppeling met de scholingsagenda met 
geaccrediteerde bij- en nascholing. De CRT is als 
registerhouder verantwoordelijk voor dit traject.

Herintreding
Sinds 1 juni 2012 kunnen voormalig geregistreerde 
specialisten van wie de registratie door tijdsverloop 
is doorgehaald om herintreding verzoeken. De 
eisen voor herintreding staan in het Besluit Herin-
treding. Samengevat houden ze in dat de aanvrager 
aan de eisen voor herregistratie moet voldoen in de 
periode die ligt tussen de datum aanvang van zijn 
laatste registratietermijn en zijn verzoek om her-
intreding. In het verslagjaar is zeven keer gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 
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Toezicht CRT: opleidingsinstellingen, hoofd-
opleiders en praktijkopleidingsinstellingen
Sinds 1 oktober 2015 is de CRT toezichthouder voor 
alle psychologische BIG-opleidingen: de gezond-
heidszorgpsycholoog, de psychotherapeut en de 
twee specialismen. Zie hiervoor onder 1.

Erkende opleidingsinstellingen
In 2016 waren alle opleidingsinstellingen voor de 
vier psychologische opleidingen Wet BIG aangewe-
zen en erkend om deze opleidingen te verzorgen 
zonder aanvullende voorwaarden. In 2016 heeft 
de CRT twee nieuwe hoofdopleiders erkend (een 
hoofdopleider psychotherapie bij de stichting 
SPON en een hoofdopleider klinisch psycholoog bij 
de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam).

Uitzondering wat betreft de erkenning zonder aan-
vullende voorwaarden, is de opleidingsinstelling 
stichting PDO-GGZ Amsterdam voor de opleiding 
klinisch psycholoog. De onvoorwaardelijke erken-
ning van deze stichting was in 2015 omgezet in een 
voorwaardelijke voor de duur van twee jaar (1 okto-
ber 2015 tot en met 30 september 2017). Gedurende 
deze periode moet de stichting de CRT jaarlijks 
informeren over de verleende vrijstellingen aan 
opleidelingen en de daarbij doorlopen procedure. 
De rapportage van de stichting in 2016 vormde voor 
de CRT geen aanleiding om nader onderzoek in te 
stellen.

Implementatie nieuw toezicht
In 2016 is een gemeenschappelijk traject gestart 
van CSGP en CRT om te komen tot de implementa-
tie van de nieuwe regels (sinds 1 oktober 2015) voor 
het toezicht op de opleidingen gezondheidszorg-
psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog 
en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG). Er is vervol-
gens een projectgroep in het leven geroepen met 
een externe voorzitter. In de projectgroep namen 
zitting vertegenwoordigers van CRT, CSGP, bestuur 
FGzPt en vLOGO (de vereniging van aangewezen 
opleidingsinstellingen in Nederland).

In de projectgroep is besloten om het nieuwe toe-
zicht definitief vorm te geven na afronding van een 
traject van proefvisitaties. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar het functioneren van de opleidings-
instellingen, maar ook naar de houdbaarheid van 
de geldende besluiten van het CSGP en de wijze 
waarop de CRT haar toezichthoudende taken uit-
voert aan de hand van deze besluiten. Besloten is 
ook om voor dit proeftraject de ondersteuning van 
een extern evaluatiebureau in te huren. Dit is het 
bureau QANU te Utrecht geworden. In overleg met 
QANU is in 2016 een visitatiekader vastgesteld met 
een zelfevaluatie die aan de te visiteren opleidings-
instellingen is gestuurd. Er is ook een pool samen-
gesteld van deskundige leden en opleidelingen 
voor de visitatiecommissies. De visitatiecommissies 
worden voorgezeten door een extern voorzitter met 
veel onderwijskundige expertise.

Afgesproken is dat twee geïntegreerde visitaties 
worden uitgevoerd waarbij alle opleidingen tegen 
het licht worden gehouden en drie visitaties waarbij 
naar één opleiding wordt gekeken. De bezoeken 
zelf vinden in 2017 plaats. De afronding van het 
implementatietraject vindt plaats in 2017.

Toezicht hangende implementatie nieuwe 
toezicht
Omdat de CRT sinds 1 oktober 2015 de erkennende 
instantie is van de praktijkopleidings-instellingen 
en het nieuwe toezicht nog niet definitief is inge-
richt, heeft de CRT een interim-procedure in het 
leven geroepen voor deze erkenningen. Deze wordt 
gehanteerd totdat het nieuwe toezicht een feit is. 
De CRT heeft hiervoor een formulier ontwikkeld 
dat alle opleidingsinstellingen moeten gebruiken. 
Op het formulier adviseert de opleidingsinstelling 
over de erkenning van een nieuwe praktijkoplei-
dingsinstelling, de omzetting van een erkenning in 
een voorlopige en de intrekking van een erkenning. 
De CRT toetst het advies marginaal en neemt het 
in beginsel over. De CRT mandateerde in haar 
juni-vergadering de voorzitter en secretaris om 
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wet bestuursrecht. De adviescommissie adviseert 
de CRT over de afdoening van bezwaarschriften. 

in 2016 zijn zeven bezwaarschriften ingediend. 
Deze hadden alle betrekking op besluiten over 
de herregistratie van klinisch psychologen. Alle 
bezwaren zijn in 2016 afgewikkeld: vijf bezwaren 
zijn ongegrond verklaard en twee bezwaarschriften 
zijn ingetrokken. 

Bestuursrechtelijke procedures 2015
In 2016 speelde een procedure bij de Raad van 
State. Belanghebbende was in hoger beroep ge-
gaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter 
uit 2015, waarin de rechter de weigering van de 
registratiecommissie terecht achtte om belang-
hebbende niet in te schrijven in het register van 
klinisch neuropsychologen. Bij het schrijven van 
dit jaarverslag had de Raad van State nog geen 
uitspraak gedaan in deze zaak. 

Verder speelden in het verslagjaar geen geschillen 
bij de bestuursrechter.

Overige activiteiten
Advisering besluiten CSGP
De CRT adviseerde het CSGP in 2016 over de vol-
gende voorgenomen besluiten:
-  het Besluit Buitenslands Gediplomeerde Ge-

zondheidszorgpsycholoog-specialisten;
-  het Besluit Specialisme Klinische Psychologie;
-  het Besluit Nadere Regelgeving Basisberoepen;
-  het Besluit Specialisme Klinische Neuropsycho-

logie;
-  het Besluit Opleidingseisen Gezondheidszorg-

psycholoog;
- het Besluit Opleidingseisen Psychotherapeut.

Deelname overleg 1-loket
De secretaris van de CRT nam in het verslagjaar 
namens de CRT deel aan de verdere uitvoering 
van het project 1-loket. Dit is een samenwerking 
tussen het CIBG en de beroepsverenigingen, om te 

namens haar deze besluiten te nemen. Een afschrift 
van het erkenningsbesluit stuurt de CRT naar het 
Opleidingsregister ter verwerking.

In het verslagjaar zijn ongeveer vijftig nieuwe prak-
tijkopleidingsinstellingen op deze manier erkend. 
In 2016 is van één erkende praktijkopleidingsinstel-
ling de erkenning omgezet in een voorlopige onder 
voorwaarden.

Advisering minister VWS over aanwijzing 
nieuwe opleidingsinstellingen
De CRT heeft tot taak om de minister van VWS te 
adviseren over de aanwijzing van nieuwe oplei-
dingsinstellingen. In 2016 verzocht de minister van 
VWS om haar te adviseren over de verzoeken van 
twee organisaties om de opleiding tot gezond-
heidszorgpsycholoog te mogen aanbieden. De 
CRT heeft hiervoor een externe commissie van 
deskundigen in het leven geroepen, die de twee 
betrokken organisaties zal visiteren aan de hand 
van een ingevulde zelf-evaluatie. Bij het schrijven 
van dit jaarverslag liep deze procedure nog.

Bezwaar, beroep en overige gerechtelijke 
procedures
De CRT is een zelfstandig bestuursorgaan, zoals 
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, voor 
zover zij besluiten neemt op het gebied van erken-
ning van beroepskwalificaties, (her)registratie, 
herintreding en doorhaling van registraties. Tegen 
de besluiten van de CRT in haar hoedanigheid 
van specialistische registratiecommissie staat de 
mogelijkheid van bezwaar en beroep open, zoals 
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

De besluiten van de CRT in het kader van het toe-
zicht zijn civielrechtelijke besluiten.

Bezwaarzaken 2016
Bezwaarschriften tegen besluiten van de CRT 
worden behandeld door een onafhankelijke advies-
commissie, zoals bedoeld in artikel 7:13 Algemene 

22
Jaarverslag 2016



komen tot een voortvarende afwikkeling (maxi-
maal vier maanden) van verzoeken tot gelijktijdige 
registratie als gezondheidszorgpsycholoog en als 
specialist.

LORC
Sinds 2013 bestaat het LORC (Landelijk Overleg 
Registratie-Commissies). Deelnemers zijn de voor-
zitters en secretarissen van de specialistische regis-
tratiecommissies ex de Wet BIG. Deze commissies 
zijn ondergebracht bij de volgende organisaties: de 
KNMG (artsen), de KNMP (apothekers), de KNMT 
(tandartsen), de V&VN (verpleegkundigen) en de 
FGzPt. 

In 2016 kwam het LORC drie keer bijeen.

Werkbezoek V&VN
In augustus 2016 bezochten de secretaris van de 
registratiecommissie verpleegkundig specialisten 
en een adviseur registers van de V&VN, het Bureau 
FGzPt. Hierbij waren de secretarissen van het be-
stuur FGzPt en de secretaris CRT ook aanwezig. Het 
was een geslaagde bijeenkomst, waarbij over en 
weer kennis werd gedeeld en inspiratie opgedaan.
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Bijlage 3:

Awb Adviescommissie

commissie daarbinnen en mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen.

Hoorzittingen
In 2016 kwam de Adviescommissie vijf maal bijeen 
voor een hoorzitting. Op 16 februari 2016 is er een 
hoorzitting georganiseerd over een geschil rond 
de erkenning van een praktijkopleidingsinstelling. 
Verder waren er hoorzittingen op 23 augustus, 13 
september en 11 oktober 2016. Tijdens deze hoor-
zittingen werden de bezwaren behandeld van in 
totaal vijf klinisch psychologen tegen besluiten van 
de CRT over de herregistratie klinisch psycholoog.

Er werden in 2016 totaal zes bezwaarschriften inge-
diend bij de CRT en ter behandeling doorgestuurd 
naar de Adviescommissie. De Adviescommissie 
bracht de volgende adviezen uit:
twee maal ongegrond, éénmaal ongegrond wegens 
ontbreken materieel belang. In drie zaken werd 
het bezwaar ingetrokken nadat de CRT een nieuw 
besluit had afgegeven, waardoor de grond voor het 
bezwaar kwam te vervallen.

Samenstelling Adviescommissie
De commissie telt tenminste zes leden die worden 
benoemd door het bestuur van de FGzPt. De 
voorzitter en vicevoorzitter zijn jurist, de leden zijn 
klinisch of klinisch neuropsycholoog.

In 2016 zijn de volgende personen benoemd:
•  Mr. G.G.G.A.J.M. van Poppel, vicevoorzitter 

(vanaf 1 september 2016)

Inleiding
Volgens de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog 
en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen, 
kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen 
tegen besluiten van de Commissie Registratie en 
toezicht (CRT). Voor de beoordeling van de inge-
diende bezwaren is een onafhankelijke adviescom-
missie ingesteld op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht.

Taak van de Adviescommissie is om de CRT te 
adviseren naar aanleiding van een bezwaarschrift. 
Daarnaast heeft de Adviescommissie, sinds de 
invoering van de nieuwe Regeling, de taak de CRT 
te adviseren 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;

•  tussen de CRT en een belanghebbende over een 
besluit van de CRT over het Opleidingsregister.

De nadere regels voor de behandeling van bezwaar-
schriften zijn vastgelegd in de specialismenregeling 
en in het Reglement van Orde van de Adviescom-
missie.

Werkzaamheden 2016
In het verslagjaar 2016 is de Adviescommissie zes 
maal bijeen geweest. Eenmaal voor een voorlich-
tingsbijeenkomst en vijf maal voor een hoorzitting.
Op 11 januari 2016 was er een voorlichtingsbijeen-
komst over de regelgeving van de FGzPt, die eind 
2015 was gewijzigd, de functie van de Advies-

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
25



•  Mevrouw drs. M.A. Broekhuizen, klinisch psy-
choloog (vanaf 1 september 2016)

•  Drs. W. den Boer, klinisch psycholoog (vanaf 1 
september 2016)

•  Drs. R. A.W.H Stokkers, klinisch psycholoog 
(vanaf 1 oktober 2016)

Mevrouw drs. M.P.T. Reijns heeft haar zetel per 1 
september 2016 opgegeven. In de laatste week van 
2016 ontvingen wij het bericht dat ons zeer gewaar-
deerde commissielid prof. Dr. Harry van der Vlugt 
was komen te overlijden. 

Aan de Adviescommissie is een ambtelijk secretaris 
toegevoegd die zorgt voor de administratieve be-
handeling van het bezwaar of beroep en juridische 
ondersteuning biedt. De ambtelijk secretaris wordt 
aangesteld door het bestuur van de FGzPt en maakt 
officieel geen deel uit van de Adviescommissie.
Als ambtelijk secretaris waren in 2016 aangesteld:

•  De heer A.C. Kuijten
•  Mevrouw mr. J.A. Rendering
•  Mevrouw mr. L.M. Spittuler (tot 1 oktober 2016)
•  Mevrouw mr. M..A. Feeburg (vanaf 1 december 

2016)

Gewijzigde locatie
Per april 2016 is de FGzPt verhuisd naar een kan-
toorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat 650 
in Utrecht. Daarmee werd ook de locatie voor de 
hoorzittingen verplaatst.

Tot Slot
De Adviescommissie heeft in het verslagjaar zeer 
constructief en prettig met elkaar samengewerkt 
en heeft steeds unanieme standpunten ingenomen 
en unanieme adviezen uitgebracht. Ook de sa-
menwerking tussen de voorzitters en secretarissen 
en de medewerkers van het bureau van de FGzPt 
verliep plezierig.
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