Instellingsregeling Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen
Het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijving
In deze Regeling wordt verstaan onder:
Adviescommissie:

de commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet
Bestuursrecht en in hoofdstuk 4 van de Regeling;

Bestuur:

het Bestuur van de FGzPt;

College:

het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut, een orgaan als bedoeld in artikel 14, tweede lid onder
d. van de Wet en in hoofdstuk 2 van de Regeling;

CRT:

de Commissie Registratie en toezicht, een orgaan als bedoeld in artikel
14, tweede lid onder e. van de Wet en in hoofdstuk 3 van de Regeling;

DSW:

Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen: Landelijk orgaan waarin de
decanen van de faculteiten sociale wetenschappen zijn georganiseerd.

FGzPt:

de vereniging Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en
psychotherapeuten, de representatieve organisatie van
gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten als bedoeld in artikel
14 van de Wet;

HCO:

Hoofdopleiders Coördinatoren Overleg: het structurele overleg van de
hoofdopleiders en de opleidingsmanagers van de psychologische BIGopleidingen.

Hoofdopleider:

degene die binnen een opleidingsinstelling verantwoordelijk is voor de
opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut dan wel de
specialismen van de voornoemde beroepen en die als zodanig is erkend
door de CRT;

Praktijkopleider:

degene die de gemandateerde verantwoordelijkheid heeft voor de
praktijk-component van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut dan wel de specialismen van de voornoemde beroepen
en die als zodanig door een hoofdopleider is erkend;

Regeling:

Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en
specialismen: Regeling inzake de instelling van specialismen als bedoeld
in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, en inzake de nadere regelgeving omtrent de
opleidingen over de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en
psychotherapeut.

Wet:

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Artikel 2. Instelling Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen
Er is een Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, hierna te noemen de Opleidingsraad.
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TAKEN OPLEIDINGSRAAD

Artikel 3: Taken
De Opleidingsraad heeft tot taak,
1.

het College op verzoek van College te adviseren over in elk geval de landelijke
opleidingsregelgeving, waaronder begrepen:
a.

de eisen voor de opleidingen tot specialist en van de uitwerking van die eisen in het landelijk
opleidingsplan;

b.

de eisen voor de opleidingen tot de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut
in het raamplan voor deze opleidingen;

c.

de opleidingsstructuur waaronder de specifieke opleidingsonderdelen en de volgorde daarvan;

d.

de algemene vrijstellingsregels zoals bedoeld in artikel 15, lid 1.f en artikel 16, lid 2.b van de
Regeling.

2.

het College daarnaast te adviseren over de volgende onderwerpen voor zover deze consequenties
kunnen hebben voor de regelgeving van het College met betrekking tot de in lid 1.a en 1.b
genoemde opleidingen:
a.

inhoudelijke en didactische vernieuwingen op basis van een visie op de toekomst van
voorgenoemde opleidingen;

b.

harmonisatie en verbetering van de (infra)structuur van de voorgenoemde opleidingen en de
aansluiting met de universitaire mastersopleidingen.

2.

de beroepsverenigingen te adviseren over de beroepsprofielen met betrekking tot de beroepen
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen van deze beroepen, de inhoud
van de beroepsprofielen en de onderlinge samenhang ervan.

3.

relevante partijen te adviseren over overige vragen op het gebied van de beroepen en de (kwaliteit
van de) opleidingen waar de FGzPt over gaat en die het bestuur en de Opleidingsraad tot de
competentie van de Opleidingsraad rekent en voor zover passend binnen de beschikbare middelen.

SAMENSTELLING EN BENOEMING
Artikel 4: Samenstelling
De Opleidingsraad bestaat uit de volgende leden:
a.

twee hoofdopleiders gezondheidszorgpsycholoog, op voordracht van het HCO-GZ,

b.

een hoofdopleider psychotherapeut, op voordracht van het HCO-PT,

c.

een hoofdopleider klinisch psycholoog, op voordracht van het HCO-KP,

d.

een hoofdopleider klinisch neuropsycholoog, op voordracht van het HCO-KNP,

e.

drie praktijkopleiders, waarvan twee op voordracht van het Landelijk P-opleiders overleg en een op
voordracht van de LVVP,

f.

twee hoogleraren, op voordracht van de vereniging van het Disciplineoverleg Sociale
Wetenschappen,

g.

één persoon op voordracht van de patiëntenvereniging MIND,

h.

één opleideling.
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Artikel 5. Benoeming
1.

Het bestuur benoemt de leden van de Opleidingsraad volgens een benoemingsprotocol en op basis
van een profielschets.

2.

Het bestuur stelt het protocol en de profielschets op en vast.

3.

Wijzigingen in het protocol en de profielschets vinden plaats in onderling overleg tussen de
Opleidingsraad en het bestuur.

4.

In uitzonderlijke situaties kan door het bestuur van het profiel worden afgeweken.

5.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.

6.

De benoeming van een lid in een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn van het te
vervangen lid nog niet is verstreken, geschiedt voor een periode van vier jaar.

7.

De leden nemen zitting in de Opleidingsraad op titel van deskundigheid en fungeren daarin zonder
last of ruggespraak.

Artikel 6. De voorzitter en vicevoorzitter
1.

De Opleidingsraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter dient
een hoofdopleider te zijn. De vicevoorzitter dient een praktijkopleider te zijn.

Artikel 7: Secretaris
1.

Het bestuur stelt in overleg met de voorzitter van de Opleidingsraad een secretaris aan ten behoeve
van de Opleidingsraad.

2.

De secretaris is geen lid van de Opleidingsraad en heeft geen stemrecht.

Artikel 8. Adviseurs en werkgroepen
1.

De Opleidingsraad kan een of meer adviseurs uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen
van de Opleidingsraad.

2.

De Opleidingsraad kan in overleg met het bestuur werkgroepen instellen die het voor de vervulling
van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De Opleidingsraad bepaalt de samenstelling, duur, taak,
bevoegdheden en werkwijze van de werkgroepen.

ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE DE SAMENSTELLING
Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap en Schorsing
1.

Het lidmaatschap van de Opleidingsraad eindigt:
a.

van rechtswege door het verstrijken van de benoemingstermijn, overlijden,
ondercuratelestelling, onderbewindstelling, faillissement of surseance van betaling, telkens met
ingang van de dag nadat een van deze omstandigheden zich heeft voorgedaan;

b.

schriftelijke opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een
maand;

2.

Het Bestuur kan het lidmaatschap beëindigen of met onmiddellijke ingang schorsen, indien
betrokkene:
a.

van functie verandert of zijn functie beëindigt, indien de functie die hij voorheen vervulde
mede ten grondslag heeft gelegen aan de benoeming;
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b.

benoemd is op basis van artikel 5 en niet langer voldoet aan het profiel op basis waarvan het
lid is benoemd;

c.

een onherroepelijke tuchtmaatregel wordt opgelegd als bedoeld in de Wet;

d.

de beroepsgroep van gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten of de FGzPt in
diskrediet heeft gebracht;

e.

enig andere objectiveerbare reden.

3.

De beëindiging vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een termijn van minimaal een maand.

4.

Alvorens het bestuur het besluit neemt om een lid van de opleidingsraad te schorsen of te ontslaan,
zal het betreffende lid alsmede de organisatie(s) die betrokkene voor benoeming heeft (hebben)
voorgedragen, in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van het
bestuur en zijn/hun zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

5.

Een schorsing vindt plaats voor een termijn van maximaal een jaar.

Artikel 10. Onverenigbaarheid van functies
De leden van de Opleidingsraad kunnen niet tevens lid zijn van
a.

het bestuur,

b.

de Algemene Ledenvergadering van de FGzPt,

c.

het College,

d.

de CRT,

e.

de Adviescommissie,

f.

het bestuur of de directie van een beroeps- of branchevereniging,

g.

het bestuur of de directie van een (praktijk)opleidingsinstelling of van een overkoepelende
vereniging van (praktijk)opleidingsinstellingen.

PROCEDURE, ADVIES EN INSTEMMING VAN DERDEN
Artikel 11. Vergadering, Adviesvorming en Reglement van Orde
1.

De Opleidingsraad brengt alleen advies uit als dat advies door een meerderheid van leden van de
Opleidingsraad wordt gedragen.

2.

Voordat tot een definitief advies wordt gekomen, stelt de Opleidingsraad het bestuur van de FGzPt,
de beroepsverenigingen en andere relevante partijen in de gelegenheid binnen een redelijke termijn
hun aanbeveling te geven over het voorgenomen advies.

3.

De Opleidingsraad maakt een voorgenomen advies bekend op de website van de FGzPt en vermeldt
daarbij de reactietermijn. De Opleidingsraad plaatst de integrale tekst van het voorgenomen advies
op de website van de FGzPt

4.

De Opleidingsraad verwerkt de aanbevelingen, bedoeld in het tweede lid, en brengt vervolgens
definitief advies uit.

5.

De procedure voor de totstandkoming van adviezen wordt vastgelegd in een Reglement van Orde,
dat na afstemming met het Bestuur door de Opleidingsraad wordt vastgesteld:
a.

Het Reglement van Orde bevat in ieder geval:
1. nadere bepalingen over de werkwijze;
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2. de wijze waarop de in het tweede lid bedoelde aanbevelingen worden verwerkt en deze
verwerking wordt teruggekoppeld aan de desbetreffende organisaties;
3. en de totstandkoming van adviezen van de Opleidingsraad.
b.

Het Reglement van Orde bevat geen bepalingen die strijdig zijn met of afwijken van de Wet, de
Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut of deze instellingsregeling.

c.

Publicatie van het Reglement van Orde vindt plaats op de website van de FGzPt.

PUBLICATIE
Artikel 12.
1.

Publicatie van adviezen als bedoeld in artikel 11, lid 3 vindt plaats op de website van de FGzPt.

2.

De Opleidingsraad stelt het bestuur, het College, de CRT en de desbetreffende beroepsverenigingen
in kennis van de adviezen bedoeld in het eerste lid.

BEPALINGEN VAN ORDE
Artikel 13. Jaarplan, jaarverslag, begroting en rekening
1.

De Opleidingsraad stelt voor het bestuur een jaarplan op van zijn voorgenomen werkzaamheden in
het aankomende kalenderjaar.

2.

De Opleidingsraad dient jaarlijks bij het bestuur een verslag in van zijn werkzaamheden van het
afgelopen kalenderjaar.

3.

Het bestuur zendt het verslag ter kennisneming aan de Minister van VWS en de Minister van OCW,
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de beroepsverenigingen.

4.

De Opleidingsraad volgt de bepalingen inzake jaarplan, begroting en verantwoording van het
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14. Vergoedingen
1.

De leden ontvangen een vacatievergoeding en een vergoeding voor de door hen gemaakte
reiskosten.

2.

Het bestuur stelt de hoogte vast van de in het eerste lid bedoelde vergoedingen.

Artikel 15. Archivering
De bescheiden van de Opleidingsraad worden gearchiveerd door de FGzPt. De FGzPt is bevoegd om naar
eigen inzicht te beschikken over het archief, een en ander met inachtneming van de relevante
regelgeving.
Artikel 16. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 20 september 2018.
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Artikel 17. Citeerregel
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsregeling Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIGberoepen
Utrecht, 20 september 2018

dr. J.M.H.P. Timmermans

drs. M.J. Eujen

voorzitter

directeur-secretaris
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