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REGELING PSYCHOLOGISCHE BASISBEROEPEN FGzPt 

 

Regeling inzake de nadere regelgeving aangaande de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut en de opleidingen daartoe. 

 

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten 

op 31 oktober 2022;  

 

Het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, gelet op artikel 2, 

onder a. en d. van de statuten besluit: 

 

I. ALGEMEEN 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

In deze Regeling wordt verstaan onder: 

- Adviescommissie: de commissie als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c van de Regeling Specialismen 

Psychologische BIG beroepen; 

- AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur 

- basisberoep: het beroep van gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut; 

- beroepskwalificatie: kwalificaties die worden gestaafd door een Nederlandse opleidingstitel of een 

buitenlandse beroepskwalificatie; 

- beroepsvereniging: een beroepsvereniging die lid is van de FGzPt;  

- Besluit gezondheidszorgpsycholoog: het vigerende besluit van de Minister (AMvB), houdende regels 

inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog; 

- Besluit Psychotherapeut: het vigerende besluit van de Minister (AMvB), houdende regels inzake de 

opleiding tot en de deskundigheid van de psychotherapeut; 

- Bestuur: het bestuur van de FGzPt; 

-  brancheorganisatie: een organisatie die de belangen behartigt van organisaties die (mede) zorg 

verlenen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg; 

- CIBG: uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

- College: het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, een orgaan als 

bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling Specialismen Psychologische BIG beroepen en artikel 

14, tweede lid onder d. van de Wet; 

- Commissie Accreditatie Herregistratie: de commissie van de FGzPt die bij- en nascholingsactiviteiten 

accrediteert, een orgaan van de FGzPt dat op grond van een besluit van het Bestuur is ingesteld; 

- CRT: de Commissie Registratie en toezicht, een orgaan als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van de 

Regeling Specialismen Psychologische BIG beroepen en artikel 14, tweede lid onder e. van de Wet; 

- FGzPt: de vereniging Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, de 

representatieve organisatie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten als bedoeld in 

artikel 14 van de Wet; 

- gezondheidszorgpsycholoog: een persoon die is ingeschreven in het register van 

gezondheidszorgpsychologen als bedoeld in artikel 3 van de Wet; 
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- hoofdopleider: degene die binnen een opleidingsinstelling eindverantwoordelijk is voor de opleiding 

tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut; 

- Huishoudelijk Reglement: het Huishoudelijk Reglement van de FGzPt bedoeld in artikel 14 van de 

Statuten; 

- Kandidaat: een migrerende beroepsbeoefenaar en EU-onderdaan met EU-diploma die vraagt om 

erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in het Uitvoeringsreglement; 

- Minister: de Minister onder wie de volksgezondheid ressorteert; 

-  opleideling: een persoon in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut; 

- opleidingsinstelling: de instelling die een opleiding verzorgt tot gezondheidszorgpsycholoog of 

psychotherapeut die als zodanig door de Minister is aangewezen; 

- opleidingsplan: het landelijk plan dat de structuur en inhoud van de opleiding beschrijft; 

- praktijkopleider: degene die de gemandateerde verantwoordelijkheid heeft voor de praktijk-

component van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut en die als zodanig 

door een hoofdopleider is erkend; 

- praktijkopleidingsinstelling: een instelling die het praktijkgedeelte verzorgt van de opleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut en die als zodanig is erkend door de CRT; 

- psychotherapeut: een persoon die is ingeschreven in het register van psychotherapeuten als bedoeld 

in artikel 3 van de Wet; 

-  Regeling: de Regeling psychologische basisberoepen FGzPt; 

- Regeling Specialismen Psychologische BIG beroepen: Regeling van de FGzPt voor de specialismen 

psychologische basisberoepen in het kader van artikel 14 van de Wet;  

-  specialismen: de specialismen van psychologische BIG beroepen; 

- Uitvoeringsreglement: het Uitvoeringsreglement Proeve van bekwaamheid ten behoeve van aanvraag 

voor een erkenning van de EU-beroepskwalificaties van buitenlands gediplomeerden voor inschrijving 

in het BIG-register voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten zoals vastgesteld door 

de CRT. 

- Wet: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 

 

Artikel 2. Grondslag 

1. De Regeling is vastgesteld op grond van artikel 2 onder a. en d. van de Statuten van de vereniging 

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten. 

2. De artikelen 2 t/m 6, alsmede 7 t/m 14, 18 t/m 20 alsmede 42 en 43 van de Regeling Specialismen 

Psychologische BIG Beroepen zijn van overeenkomstige toepassing op de basisberoepen.  

 

II. COLLEGE 

 

Artikel 3. Taken met betrekking tot de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut 

1. Met betrekking tot de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut heeft het 

College tot taak het vaststellen van: 

a. het opleidingsplan voor de opleiding gezondheidszorgpsycholoog en de opleiding psychotherapeut; 

b. kwaliteitsnormen voor de opleidingsinstellingen; 
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c. nadere kwaliteitsnormen en procedures voor de erkenning van en het toezicht op hoofdopleiders; 

d. nadere eisen en procedures voor de erkenning van en het toezicht op 

praktijkopleidingsinstellingen en opleiders. 

2. Met betrekking tot de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut heeft het 

College tot taak de Minister te adviseren inzake: 

a. de opleidingsstructuur; 

b. de criteria en eisen voor de opleidingen van deze beroepen, algemene vrijstellingsregels 

daaronder begrepen;  

c. de beroepstitels en de regelgeving voor de erkenning van beroepsbekwaamheid, registratie en 

herregistratie in deze beroepen, met inbegrip van buitenslands gediplomeerden; 

d. de eisen voor de aanwijzing van opleidingsinstellingen. 

 

PROCEDURE, ADVIES EN INSTEMMING VAN DERDEN 

 

Artikel 4. Besluitvormingsprocedure en publicatie 

1. Bij het nemen van een besluit dat betrekking heeft op de in artikel 3 eerste lid genoemde taken, volgt 

het College de in artikel 16 van de Regeling Specialismen Psychologische BIG Beroepen beschreven 

besluitvormingsprocedure. 

2. Het College kan het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid van artikel 16 van de Regeling 

Specialismen Psychologische BIG Beroepen, van overeenkomstige toepassing verklaren op een advies 

als bedoeld in artikel 3, tweede lid. 

 

PUBLICATIE 

 

Artikel 5. 

1. Publicatie van (voorgenomen) besluiten als bedoeld in artikel 3 eerste lid en adviezen als bedoeld in 

artikel 3 tweede lid voor zover deze betrekking hebben op wet- en regelgeving vindt plaats op de 

website van de FGzPt. 

2. Het College stelt het Bestuur, de CRT, de Opleidingsraad en de desbetreffende beroepsvereniging in 

kennis van de (voorgenomen) besluiten en adviezen bedoeld in het eerste lid. 

 

III.  DE CRT 

 

Artikel 6: taken met betrekking tot het toezicht op de opleidingen tot 

gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut 

1. De CRT heeft in het kader van op de opleiding tot de basisberoepen de volgende taken: 

a. het desgevraagd adviseren van de Minister over de aanwijzing van opleidingsinstellingen voor de 

basisberoepen; 

b. het afgeven van een erkenning aan hoofdopleiders; 

c. het afgeven van een erkenning aan praktijkopleidingsinstellingen;  
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d. het houden van toezicht op de uitvoering van de besluiten van de Minister door de 

opleidingsinstellingen en daarmee ook op het functioneren van de hoofdopleiders en de 

praktijkopleidingsinstellingen. 

2. In het kader van de advisering aan de Minister voert de CRT periodieke visitaties uit. 

3. Onder erkenning als bedoeld in het eerste lid, onder b. en c. wordt tevens verstaan de voorlopige 

erkenning en de intrekking van een erkenning. De erkenning kan door de aangewezen 

opleidingsinstellingen in aanmerking worden genomen bij het aangaan van een 

samenwerkingsovereenkomst met een praktijkopleidingsinstelling in het kader van het verzorgen van 

het praktijkdeel van de opleiding. 

4. De CRT houdt ten behoeve van de taak in het eerste lid onder c. een register van door de CRT 

erkende praktijkopleidingsinstellingen. 

 

Artikel 7: taken met betrekking tot de opleidingsregisters voor de opleidingen tot 

gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut  

De CRT heeft tot taak: 

a. de instelling en opheffing van een opleidingsregister; 

b. de inschrijving van opleidelingen; 

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

d. de verstrekking van gegevens uit het opleidingsregister mits dit aansluit bij het doel van het 

opleidingsregister en niet strijdig is met de Algemene verordening gegevensbescherming. 

 

Artikel 8. Overige taken 

De CRT heeft voor het overige tot taak: 

a. het adviseren van het College over de uitvoeringsaspecten van zijn (voorgenomen) besluiten; 

b. het op verzoek van het CIBG aanwijzen van een hoofdopleider psychotherapie of 

gezondheidszorgpsychologie overeenkomstig het Uitvoeringsreglement; 

c. het houden van toezicht op het proces van de uitvoeringscommissie bedoeld in het 

Uitvoeringsreglement. 

 

ERKENNING EN TOEZICHT 

 

Artikel 9. 

De CRT erkent, al dan niet opnieuw, een praktijkopleidingsinstelling die daarom verzoekt en die voldoet 

aan de door het College vastgestelde eisen voor een periode van ten hoogste vijf jaar. 

 

Artikel 10. 

1. Een verzoek tot erkenning van een hoofdopleider of praktijkopleidingsinstelling of een verzoek tot 

uitvoering van een visitatie voor de advisering van de Minister over de aanwijzing van een 

opleidingsinstelling wordt schriftelijk gedaan en is vergezeld van de gegevens en bescheiden die voor 

de beoordeling van het verzoek noodzakelijk zijn. 

2. Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek, 

geeft de CRT de verzoeker de gelegenheid binnen een termijn van vier weken na het verzoek hiertoe 
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van de CRT de ontbrekende gegevens te verstrekken. Indien blijkt dat ook na aanvulling de gegevens 

en bescheiden ontoereikend zijn, kan de CRT besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen. Een 

besluit hiertoe wordt schriftelijk aan belanghebbende kenbaar gemaakt. 

3. Voor de behandeling van een verzoek tot erkenning van een praktijkopleidingsinstelling of de 

uitvoering van een visitatie is belanghebbende het door het Bestuur vastgestelde bedrag 

verschuldigd. Behandeling van het verzoek vindt eerst plaats nadat de CRT dit bedrag heeft 

ontvangen. 

4. Bij de behandeling van een verzoek tot erkenning van een hoofdopleider of 

praktijkopleidingsinstelling of de uitvoering van een visitatie onttrekt een lid van de CRT, dat tot de 

verzoeker in een verhouding staat die niet met een objectieve en onpartijdige beoordeling 

verenigbaar is, zich aan de beraadslagingen. 

 

Artikel 11. 

1. Als de CRT voornemens is om: 

a. een verzoek tot erkenning van een hoofdopleider of een praktijkopleidingsinstelling af te wijzen; 

b. aan de erkenning van een hoofdopleider of een praktijkopleidingsinstelling voorwaarden te 

verbinden; 

c. de erkenning van een hoofdopleider of van een praktijkopleidingsinstelling in te trekken; 

stelt zij alvorens een besluit te nemen, belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren 

te brengen.  

2. De CRT beslist binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het verzoek. Een redelijke termijn is 

in ieder geval verstreken wanneer de CRT binnen acht weken na de ontvangst van het verzoek geen 

(voorgenomen) besluit heeft genomen, noch de aanvrager ervan in kennis heeft gesteld niet binnen 

acht weken een (voorgenomen) besluit te kunnen nemen.  

3. Een besluit van de CRT wordt schriftelijk en gemotiveerd aan belanghebbende meegedeeld. 

 

Artikel 12. 

1. Ten minste zes maanden voor de afloop van de termijn van erkenning stelt de CRT de 

belanghebbende op de hoogte van het verstrijken van deze termijn alsmede van de mogelijkheid om 

te verzoeken om een hernieuwde erkenning. 

2. De CRT kan aan een hernieuwde erkenning voorwaarden verbinden, rekening houdend met hetgeen 

het College daaromtrent heeft bepaald. 

3. Indien belanghebbende voor het aflopen van de termijn van erkenning geen aanvraag tot hernieuwde 

erkenning indient, dan eindigt de erkenning op de eerste dag na het verstrijken van de vigerende 

termijn van erkenning. 

 

Artikel 13. 

1. Indien de CRT nog niet heeft beslist op een verzoek om een hernieuwde erkenning op de datum 

waarop de vigerende erkenning verstrijkt, geldt de erkenning van belanghebbende tot het moment 

waarop de CRT een besluit over de hernieuwde erkenning heeft genomen. 
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2. Indien de CRT besluit tot hernieuwde erkenning op een moment dat de termijn van de erkenning al is 

verstreken, is de datum van hernieuwde erkenning de eerste dag die volgt op de dag waarop de 

desbetreffende termijn is verstreken. 

3. Als een verzoek om hernieuwde erkenning wordt gehonoreerd, blijft belanghebbende erkend voor een 

nieuwe periode van ten hoogste vijf jaar. 

 

PUBLICATIE 

 

Artikel 14. 

De CRT draagt zorg voor publicatie op de website van de FGzPt van een overzicht van erkende 

praktijkopleidingsinstellingen en hoofdopleiders, alsmede van eventuele voorwaarden die aan deze 

erkenning verbonden zijn. 

 

TARIEVEN 

 

Artikel 15. 

1. Het Bestuur stelt het bedrag vast dat moet worden betaald voor: 

a. de behandeling van een verzoek tot erkenning als praktijkopleidingsinstelling; 

b. het houden van toezicht op door opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en 

praktijkopleidingsinstellingen, waaronder de inschrijving of het behouden van de inschrijving in 

hiertoe opgerichte registers van de CRT.  

2. De bedragen bedoeld in het eerste lid zijn kostendekkend. 

 

III. BEZWAAR 

 

Artikel 16: bezwaar 

1. Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit dat de CRT neemt in het kader van de 

uitoefening van de taken genoemd in artikel 6 en 7, kan tegen dit besluit bewaar maken. 

2. Een bezwaar schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht. 

3. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de Adviescommissie van de FGzPt. 

4. Bij de aanvang van de behandeling van een bezwaar als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt 

de wederpartij erop attent gemaakt dat de Algemene wet bestuursrecht daarop niet van toepassing 

is. 

5. Bij de behandeling van het bezwaar zoekt de Adviescommissie zoveel mogelijk aansluiting bij de 

bepalingen en procedures van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 17. Procedure 

1. De Adviescommissie stelt in overleg met de CRT een reglement op met betrekking tot de procedure 

voor de behandeling van bezwaren tegen besluiten. 

2. Dit reglement bevat geen bepalingen die strijdig zijn met of afwijken van de wet, de Algemene wet 

bestuursrecht, de statuten of het Huishoudelijk Reglement van de FGzPt of deze Regeling. 
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3. De Adviescommissie maakt de vaststelling en wijziging van het reglement bekend door de plaatsing 

ervan op de website van de FGzPt. 

 

V. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 18. Overgangsbepalingen 

Een besluit van het Bestuur, het College of de CRT betreffende de in de artikelen 3, 6 ,7 en 8 van deze 

Regeling genoemde taken, dat is genomen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze 

Regeling op grond van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en 

specialismen van 9 juni 2015 wordt geacht te zijn genomen op basis van deze Regeling en blijft van 

kracht tot het moment dat het besluit van rechtswege vervalt of tot het moment dat het besluit door het 

Bestuur, College, onderscheidenlijk de CRT wordt ingetrokken. 

 

Artikel 19. 

1. Publicatie van deze Regeling vindt plaats op de website van de FGzPt. De publicatie bevat de titel van 

de Regeling en de datum van inwerkingtreding. 

2. Het Bestuur stelt het College, de CRT, de Adviescommissie en de beroepsverenigingen in kennis van 

deze Regeling alsmede van wijzigingen van de Regeling. 

 

Artikel 19. 

1. Deze Regeling wordt aangehaald als “Regeling Psychologische basisberoepen FGzPt”.  

2. Deze Regeling treedt voor de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de plaats 

van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep en specialismen als 

vastgesteld op 9 juni 2015. 

3. Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie op de website 

van de FGzPt, en werkt terug tot en met 1 maart 2020. 

 

Utrecht, 31 oktober 2022 

 

Drs. A.T. Prinsen-Reinders, voorzitter 

Drs. M.J. Eujen, secretaris. 
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Toelichting 

Deze Regeling is gebaseerd op de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep 

en specialismen vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en 

Psychotherapeuten op 9 juni 2015; Instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

met de bepalingen van die regeling betrekking hebbende op de wettelijk erkende specialismen van 

artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg op 27 augustus 2015, Besluit 

795865-139233-MEVA; Mededeling gedaan in de Staatscourant op 7 september 2015, Stc. 28160; 

Datum inwerkingtreding: 1 oktober 2015, gewijzigd bij besluiten van respectievelijk 7 juni 2016, 21 

september 2017, 27 januari 2020 en meest recent 1 februari 2022 (Besluit 3359136-1028358-MEVA; 

datum inwerkingtreding: 1 maart 2022), hierna te noemen de Regeling 2015. 

 

In augustus 2022 ontving de FGzPt het verzoek van de Minister om een duidelijker onderscheid te maken 

tussen enerzijds de bepalingen van de Regeling 2015 die gelden voor de basisberoepen (artikel 3 Wet 

BIG) en anderzijds de bepalingen die gelden voor de specialismen (artikel 14 Wet BIG).  

Met onderhavige Regeling is hieraan gevolg gegeven en is voornamelijk beoogd de Regeling 2015 te 

splitsen in twee regelingen. Deze Regeling bevat de bepalingen die gelden voor de psychologische basis 

beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut (artikel 3 Wet BIG). Inhoudelijk bevat 

onderhavige Regeling geen wezenlijke wijzigingen ten opzichte van de Regeling 2015 wat betreft de 

basisberoepen.  

 

Op specifiek verzoek van de opleidingsinstellingen heeft de FGzPt al sinds 2015 een kwaliteitssysteem 

voor de kwaliteit van de praktijkopleidingsinstellingen ten aanzien van de opleidingen tot 

gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. In 2022 hebben de opleidingsinstellingen en 

beroepsverenigingen nogmaals benadrukt deze taak bij de FGzPt te willen laten. Omdat de 

samenwerking tussen de praktijkopleidingsinstellingen en de opleidingsinstellingen een privaatrechtelijke 

kwestie betreft, besloot het bestuur van de FGzPt om een nieuwe Regeling op te stellen specifiek voor de 

beroepen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. De Regeling uit 2015 is vervallen met 

inwerkingtreding van de Regeling Specialismen Psychologische BIG beroepen. Voorgaande doet echter 

niet af aan de validiteit van de Regeling 2015, te meer omdat onderhavige Regeling inhoudelijk gelijk is 

aan de Regeling 2015 voor zover het de basisberoepen betreft.  


