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Regelement instellingsaccreditatie

Artikel 1: Algemeen
1.1

De accreditatiecommissie van de FGzPt kan door toekenning van een instellingsaccreditatie een
aanbieder de bevoegdheid verlenen om bij- en nascholingsactiviteiten te accrediteren ten behoeve
van de herregistratie van de specialismen klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog zoals
bedoeld in artikel D.3. eerste lid van de Besluiten Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog
van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.

1.2

Instellingsaccreditatie is de bevoegdheid die aan een aanbieder wordt toegekend om conform de
in het reglement instellingsaccreditatie en de kaderregeling accreditatie herregistratie bij- en
nascholing zelfstandig te accrediteren.

1.3

De in lid 1.2 genoemde bevoegdheid beperkt zich tot in eigen beheer ontwikkelde, niet individuele
bij- en nascholing, cursorisch onderwijs, symposia, referaten en congressen.

Artikel 2: Aanvraag van instellingsaccreditatie
2.1

De aanvraag tot het verkrijgen van instellingsaccreditatie wordt ingediend bij de secretaris van de
accreditatiecommissie.

2.2

De aanvraag bevat
a) een gemotiveerd verzoek tot het toekennen van instellingsaccreditatie, datum, de naam van de
instelling, de naam en contactgegevens van de vaste contactpersoon voor vragen van het
bureau van de FGzPt over accreditatie, en de autorisatiegegevens in PE-online;
b) een volledig overzicht van het bij- en nascholingsaanbod waarvoor in de afgelopen 3 jaar een
accreditatieverzoek is ingediend en het besluit dat op dat verzoek is genomen.

2.3

Uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek beslist de accreditatiecommissie over de
toekenning van de instellingsaccreditatie.

Artikel 3: Voorwaarden aan instellingen
3.1

Om in aanmerking te komen voor toekenning van de instellingsaccreditatie dient een aanbieder:
a) te beschikken over een kwalitatief goed aanbod van bij- en nascholingsactiviteiten. Hiervan is
in elk geval sprake als over een periode van drie jaar tenminste 90% van de ingediende
accreditatieverzoeken is toegewezen;
b) voldoende aanbod van bij- en nascholingsactiviteiten te hebben. Hiervan is in elk geval sprake
als over een periode van drie jaar gemiddeld 10 bij- en nascholingsactiviteiten per jaar zijn
geaccrediteerd;
c) nauwkeurig en volledig te zijn in de verwerking van presentielijsten.
d) te voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in de Algemene Voorwaarden Instellingsaccreditatie.

3.2

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de aanbieder met een instellingsaccreditatie een
jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de FGzPt welke jaarlijks opnieuw wordt bepaald. De tarieven
worden gepubliceerd op de website van de FGzPt, www.fgzpt.nl

3.3

Indien de instellingsaccreditatie is ingetrokken door de accreditatiecommissie dan kan de instelling
niet opnieuw instellingsaccreditatie aanvragen, tenzij de accreditatiecommissie anders besluit.
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Artikel 4: Duur van de toekenning
4.1

Instellingsaccreditatie wordt in eerste instantie voor de duur van drie jaar toegekend vanaf de
datum waarop de aanvraag is gehonoreerd.

4.2

Na toekenning van de instellingsaccreditatie wordt deze jaarlijks geëvalueerd, zoals beschreven in
artikel 6. Indien de accreditatiecommissie tot de conclusie komt dat de instellingsaccreditatie kan
worden verlengd, en dit door de instelling gewenst is, vindt verlenging van de
instellingsaccreditatie plaats voor de duur van een jaar.

4.3

Indien daarvoor redenen aanwezig zijn, kan de accreditatiecommissie, in afwijking van het
bepaalde in het eerste en tweede lid, onder opgave van redenen besluiten instellingsaccreditatie
voor een kortere periode toe te kennen of in te trekken.

Artikel 5: Beëindiging van de instellingsaccreditatie
5.1

De accreditatiecommissie kan besluiten tot intrekking van de instellingsaccreditatie indien aan een
van de in artikel 3 genoemde voorwaarden niet meer wordt voldaan.

Artikel 6: Evaluatie
6.1

Na datum aanmelding evalueert de accreditatiecommissie de instellingsaccreditatie na één jaar. Bij
die evaluatie beoordeelt de accreditatiecommissie onder andere globaal de bij de instelling
ingediende en door de instelling goedgekeurde aanvragen. Naar aanleiding daarvan beoordeelt de
accreditatiecommissie of de instellingsaccreditatie al dan niet kan worden verlengd.

Artikel 7: Uitsluitsel
7.1

In gevallen waarin het Reglement Instellingsaccreditatie niet voorziet, beslist de
accreditatiecommissie van de FGzPt.

Artikel 8: Bezwaar en Beroep
8.1

Er kan bezwaar worden ingediend tegen een besluit van de accreditatiecommissie ten aanzien van
een instellingsaccreditatie. Dit dient te geschieden binnen zes weken na dagtekening van het
schriftelijke besluit van de accreditatiecommissie.

8.2

Het bezwaar wordt behandeld binnen een termijn van zes weken na ontvangst.

8.3

Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan binnen zes
weken na bekendmaking van het besluit op het bezwaar.

8.4

Het beroep zal worden behandeld door het bestuur van de FGzPt binnen een termijn van twaalf
weken na ontvangst ervan.

Artikel 9: Slotbepaling
Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2022

