
 

COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN 

PSYCHOTHERAPEUT  

 

 

        

Besluit van (datum) strekkende tot wijziging van het Besluit opleidingseisen 

gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit opleidingseisen psychotherapeut  

 

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,   

 

gelet op artikel 15 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, 
basisberoep en specialismen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en 

Psychotherapeuten; 

 

gelet op de adviezen van (P.M) 
 

 

BESLUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaststelling van dit Besluit is gepubliceerd op de website van de FGzPt op (datum) en het 
Besluit treedt in werking op 1 januari 2022.  
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I Het  Besluit opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog wordt als volgt 
gewijzigd: 

A. Aan artikel A.1. wordt tussen “CSGP” en “docent” het begrip “cursorisch 
onderwijs” toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 
het deel van de opleiding, niet zijnde praktijkopleiding, dat aan de opleidingsinstelling 
wordt gevolgd 

B. In artikel A.1. komt het begrip ”leerarbeidsovereenkomst” als volgt te luiden: 
overeenkomst voor de duur van de opleiding tussen de praktijkopleidingsinstelling en de 
piog die het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding omvat; 

C. Aan artikel A.1. wordt tussen “plaatsvervangend hoofdopleider” en 
“praktijkopleider” het begrip “praktijkbegeleiding” toegevoegd, dit komt als 
volgt te luiden: 

het contact met de piog gericht op het opstellen van het individueel opleidingsplan, het 
creëren van de voorwaarden voor realisatie ervan, het toezicht op de voortgang van de 
opleiding en de beoordeling van de ontwikkeling van de piog. 

D. In artikel A.1. komt het begrip ”praktijkopleider” als volgt te luiden: 
degene die verantwoordelijk is voor de praktijkopleiding van een of meerdere piogs en die 
als zodanig is erkend door de hoofdopleider; 

E. In artikel A.1. komt het begrip “praktijkopleiding” als volgt te luiden: 
het gedeelte van de opleiding dat gevolgd wordt binnen een erkende 
praktijkopleidingsinstelling, bestaande uit praktijkuren, supervisie en werkbegeleiding; 

F. In artikel A.1. komt het begrip ”praktijkopleidingsinstelling” als volgt te luiden: 
praktijkopleidingsinstelling die, of de praktijkinstelling binnen een samenwerkingsverband 
van de praktijkinstellingen dat de praktijkopleiding van de opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog verzorgt en die als zodanig door de CRT is erkend; 

G. Aan artikel A.1. wordt tussen ”praktijkopleidingsinstelling” en ”Regeling” het 
begrip ”praktijkuren” toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 

het aantal uren opgenomen in de leerarbeidsovereenkomst of een daarmee vergelijkbare 
overeenkomst met aftrek van de uren benodigd voor het volgen van cursorisch onderwijs, 
supervisie en werkbegeleiding. 

H. Aan hoofdstuk B. wordt een artikel B.9. toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 

 B.9.  Leerarbeidsovereenkomst 

1. De standaardomvang van de leerarbeidsovereenkomst is 36 uur per week. 
2. Van de leerarbeidsovereenkomst bedraagt de standaardomvang van het 

cursorisch onderwijs 480 uur gedurende de opleiding. 
3. Van de leerarbeidsovereenkomst bedraagt de standaardomvang van de 

praktijkopleiding 32 uur per week, waaronder de praktijkuren en 1 uur 
werkbegeleiding per week.  

4. In aanvulling op het derde lid bedraagt standaardomvang van de supervisie in 
de leerarbeidsovereenkomst 90 supervisiesessies gedurende de opleiding. 

5. De uren werkbegeleiding en supervisie betreffen begeleiding van de piog en zijn 

niet patiëntgebonden. 
6. De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd mits voldaan is aan de eisen van 

artikel C.5, eerste lid onder p. en de verdeling van de in het tweede lid 
opgenomen aantal uren werkbegeleiding en supervisiesessies naar rato wordt 

aangepast. 
7. De leerarbeidsovereenkomst voldoet daarnaast ten minste aan de volgende eisen: 

a.   de aanstelling in de overeenkomst betreft een vast aantal uren, bevat geen 
verplichting om de opleiding op enige wijze terug te betalen tijdens of na de 
opleiding; 

b. de kosten voor het cursorisch onderwijs van de opleidingsinstelling worden 
betaald door de praktijkopleidingsinstelling; 

c. de piog wordt in staat gesteld om praktijkervaring op te doen; 
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d. de piog wordt in staat gesteld om deel te nemen aan cursorisch onderwijs 
binnen de aanstelling; 

e. de overeenkomst is in overeenstemming met de geldende CAO; 
f. In de overeenkomst is niet een minimum-maximum clausule opgenomen.  

     8.      Het zevende lid, onder a. is niet van toepassing indien de piog op eigen initiatief 

stopt met de opleiding, of de opleiding door verwijtbaar handelen dan wel door 
middel van een uitspraak van de tuchtrechter moet stoppen met de opleiding.  

I. In artikel C.1, zesde lid, wordt “praktijkcomponent van de opleiding” vervangen 
door “praktijkopleiding”. 

J. Artikel C.5, eerste lid, onder d, nummer iii, komt als volgt te luiden 
iii. voldoende tijd om diens taken en verantwoordelijkheden naar behoren in te vullen en 
waarbij deze tenminste één uur per week per fte aanwezige piog heeft. 

K. Artikel C.5, eerste lid, onder e, komt als volgt te luiden: 
e. draagt er zorg voor dat naast de praktijkopleider een waarnemend praktijkopleider 
(onvoorwaardelijk BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog) aanwezig is die voldoet 

aan de eisen van dit Besluit.  

L. Artikel C.5, eerste lid, onder i, aanhef, komt als volgt te luiden: 
i. waarborgt de opleidingsdoelstellingen en stelt de piog in staat om: 

M.  Aan artikel C.5, eerste lid, onder i, wordt een nummer vii, dat komt als volgt te 
luiden: 
vii. deel te nemen aan het cursorisch onderwijs. 

N. Aan artikel C.5, onder j, nummer ii, wordt toegevoegd: 
- de (waarnemend) hoofdopleider mag geen andere rol hebben in de opleiding van de piog 
dan die van hoofdopleider of docent.  

O. Artikel C.5, eerste lid, onder k, komt als volgt te luiden: 
k. realiseert een betaalde opleidingsplaats voor een of meer piogs, gekoppeld aan een 
leerarbeidsovereenkomst, dan wel een combinatie van een arbeidsovereenkomst en een 

leerarbeidsovereenkomst, die voldoet aan de eisen van artikel B.9, voor de duur van de 
opleiding. 

P. Artikel C.5, eerste lid, onder n, komt als volgt te luiden: 
n. stelt de piog in staat om 25% van de praktijkuren te besteden aan 
opleidingsgerelateerde zaken (niet productiegebonden); de (productie)taakstelling is 
daarmee 25% lager dan die van een collega gezondheidszorgpsycholoog met een 
vergelijkbare aanstelling. 

Q. Artikel C.5, eerste lid, onder o, komt als volgt te luiden: 
 o. de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en 

beschikbaarheid praktijkopleider in zowel tijd en geld. 
 

R. Artikel C.5, eerste lid, onder r. komt te vervallen. 
 
S.  Aan artikel C.9, wordt een vierde lid toegevoegd: 

 4. In aanvulling op het eerste lid kan de hoofdopleider dispensatie verlenen voor de 
waarnemend praktijkopleider van de vorm van de aanstelling als bedoeld in artikel C.6, 
eerste lid onder c.  

 

T. De titel van de toelichting van artikel B.6. komt als volgt te luiden: 
 Artikel B.6. Werkbegeleider 
 
U. Aan artikel B.9, wordt een toelichting toegevoegd, deze komt als volgt te        

luiden: 
   Artikel B.9. Leerarbeidsovereenkomst 

Binnen de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is er een grote variëteit in de 

aanstellingen en bijbehorende arbeidsvoorwaarden van de piogs. Het College acht dit 
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onwenselijk omdat deze verschillen in sommige gevallen een grote negatieve impact 
hebben op de veiligheid van het opleidingsklimaat van de piog.   

Op verzoek van diverse partijen uit het veld waaronder de NZA formuleerde het 
College een aantal uitgangspunten die wat hem betreft noodzakelijk zijn voor het 
creëren en behouden van een veilig opleidingsklimaat en een kwalitatief goede 

opleiding voor alle piogs. Het College wil hiermee expliciet niet ingrijpen in de 
specifieke arbeidsvoorwaarden, deze zijn immers al vastgelegd in de bijbehorende CAO 
of een vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket.  
De leerarbeidsovereenkomst gaat uit van een vaste duur. Bij het aantal uren per week 
is bewust geen rekening gehouden met vakantie, zwangerschapsverlof en andere 
wettelijke verloven. De piog heeft conform de geldende arbeidsvoorwaarden recht op 
verlof zonder dat dit invloed heeft op de duur van de opleiding. Mocht de onderbreking 

dermate lang zijn dat de kwaliteit van de opleiding in het gedrang komt dan kan dit 
met de praktijkopleider en hoofdopleider besproken worden en eventueel leiden tot 
een verlenging van de opleiding.  

 
De totale opleiding omvat het cursorisch onderwijs van de opleiding dat in de regel 
gevolgd wordt bij de opleidingsinstelling en de praktijkopleiding waaronder de 

werkbegeleiding en supervisie. In onderstaande schema is dit nader verduidelijkt.  

 

 
 

Zesde lid onder f: De minimum maximum clausule betreft een clausule waarin een 

arbeidsomvang van een minimum en een maximum aantal uren is opgenomen. 

 
  
V. De toelichting van C.5. komt te vervallen. 
 
 

II Het  Besluit opleidingseisen psychotherapeut wordt als volgt gewijzigd: 
 

A. Aan artikel A.1. wordt tussen “CSGP” en “docent” het begrip “cursorisch 

onderwijs” toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 
het deel van de opleiding, niet zijnde praktijkopleiding, dat aan de opleidingsinstelling 
wordt gevolgd 

B. In artikel A.1. komt het begrip ”leerarbeidsovereenkomst” als volgt te luiden: 
overeenkomst voor de duur van de opleiding tussen de praktijkopleidingsinstelling en de 
piog die het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding omvat; 

C. Aan artikel A.1. wordt tussen “plaatsvervangend hoofdopleider” en 
“praktijkopleider” het begrip “praktijkbegeleiding” toegevoegd, dit komt als 
volgt te luiden: 



 

- 5 - 

 

het contact met de piop gericht op het opstellen van het individueel opleidingsplan, het 
creëren van de voorwaarden voor realisatie ervan, het toezicht op de voortgang van de 

opleiding en de beoordeling van de ontwikkeling van de piop. 

D. In artikel A.1. komt het begrip ”praktijkopleider” als volgt te luiden: 
degene die verantwoordelijk is voor de praktijkopleiding van een of meerdere piops en die 
als zodanig is erkend door de hoofdopleider; 

E. In artikel A.1. komt het begrip “praktijkopleiding” als volgt te luiden: 
het gedeelte van de opleiding dat gevolgd wordt binnen een erkende 
praktijkopleidingsinstelling, bestaande uit praktijkuren, supervisie, werkbegeleiding en 

leertherapie; 

F. In artikel A.1. komt het begrip praktijkopleidingsinstelling als volgt te luiden: 
praktijkopleidingsinstelling die, of de praktijkinstelling binnen een samenwerkingsverband 

van de praktijkinstellingen dat de praktijkopleiding van de opleiding tot psychotherapeut 
verzorgt en door de CRT als zodanig is erkend; 

G. Aan artikel A.1. wordt tussen praktijkopleidingsinstelling en psychotherapeut 
het begrip praktijkuren toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 
het aantal uren opgenomen in de leerarbeidsovereenkomst of een daarmee vergelijkbare 
overeenkomst met aftrek van de uren benodigd voor het volgen van cursorisch onderwijs, 
leertherapie, supervisie en werkbegeleiding. 

H. Aan hoofdstuk B. wordt een artikel B.10. toegevoegd, dit komt als volgt te luiden: 
 B.10. Leerarbeidsovereenkomst 

 1.          De standaardomvang van de leerarbeidsovereenkomst is 18 uur per week. 
       2.          De leerarbeidsovereenkomst omvat de volledige omvang van het cursorisch 

onderwijs. 
 3.     Van de leerarbeidsovereenkomst bedraagt de standaardomvang van de 

praktijkopleiding 16 uur per week waaronder de praktijkuren. 
      4.  In aanvulling op het derde lid omvat de leerarbeidsovereenkomst: 

a. de standaardomvang van 1 uur werkbegeleiding per twee weken; 
b. de standaardomvang van de supervisiesessies is overeenkomstig artikel B.6. 

van het Besluit; 
c. de standaardomvang van de leertherapie is overeenkomstig artikel B.9. van 

het Besluit 
5.       De uren werkbegeleiding. leertherapie en supervisie betreffen begeleiding van de 

piog en zijn niet patiëntgebonden. 
6.     De leerarbeidsovereenkomst voldoet daarnaast ten minste aan de volgende eisen: 

a. de aanstelling in de overeenkomst betreft een vast aantal uren, bevat geen 

verplichting om de opleiding op enige wijze terug te betalen tijdens of na de 
opleiding; 

b. de kosten voor het cursorisch onderwijs van de opleidingsinstelling worden 
betaald door de praktijkopleidingsinstelling; 

c. de piop wordt in staat gesteld om praktijkervaring op te doen; 
d. de piop wordt in staat gesteld om deel te nemen aan cursorisch onderwijs binnen 

de aanstelling; 

e. de overeenkomst is in overeenstemming met de geldende CAO; 
f. In de overeenkomst is niet een minimum-maximum clausule opgenomen. 

     7.      Het zesde lid, onder a. is niet van toepassing indien de piog zelf beslist te stoppen 

met de opleiding of hiertoe wordt gedwongen naar aanleiding van een uitspraak 
van de tuchtrechter.  

I. In artikel C.1, zesde lid, wordt “praktijkcomponent van de opleiding” vervangen 
door “praktijkopleiding”. 

J. Artikel C.5, eerste lid, onder d, nummer iii, komt als volgt te luiden 
iii. voldoende tijd om diens taken en verantwoordelijkheden naar behoren in te vullen en 
waarbij deze tenminste één uur per week per fte aanwezige piop heeft. 
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K. Artikel C.5, eerste lid, onder e, komt als volgt te luiden: 
e. draagt er zorg voor dat naast de praktijkopleider een waarnemend praktijkopleider 

(onvoorwaardelijk BIG-geregistreerd psychotherapeut) aanwezig is die voldoet aan de 
eisen van dit Besluit.  

L. Artikel C.5, eerste lid, onder i, aanhef, komt als volgt te luiden: 
i. waarborgt de opleidingsdoelstellingen en stelt de piop in staat om: 

M.  Aan artikel C.5, eerste lid, onder i, wordt een nummer vii, dat komt als volgt te 
luiden: 
vii. deel te nemen aan het cursorisch onderwijs. 

N. Aan artikel C.5, onder j, nummer ii, wordt toegevoegd: 
- de (waarnemend) hoofdopleider mag geen andere rol hebben in de opleiding van de piop 
dan die van hoofdopleider of docent.   

O. Artikel C.5, eerste lid, onder k, komt als volgt te luiden: 

 k. realiseert een betaalde opleidingsplaats voor de piop op basis van een 
leerarbeidsovereenkomst, dan wel een combinatie van een arbeidsovereenkomst en een 
leerarbeidsovereenkomst, die voldoet aan de eisen van artikel B.10, voor de duur van 

de opleiding. 

P. Artikel C.5, eerste lid, onder n, komt als volgt te luiden: 

n. stelt de piop in staat om 25% van de praktijkuren te besteden aan 
opleidingsgerelateerde zaken (niet productiegebonden); de (productie)taakstelling is 
daarmee 25% lager dan die van een collega psychotherapeut met een vergelijkbare 
aanstelling; 

Q. Artikel C.5, eerste lid, onder o, komt als volgt te luiden: 
 o. de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de leertherapie, supervisie, 

werkbegeleiding en beschikbaarheid praktijkopleider in zowel tijd en geld. 
 
R.  Aan artikel C.9, wordt een vierde lid toegevoegd: 

 4. In aanvulling op het eerste lid kan de hoofdopleider dispensatie verlenen voor de 
waarnemend praktijkopleider van de vorm van de aanstelling als bedoeld in artikel C.6, 
eerste lid onder c.  

 
S. Aan artikel B.10, wordt een toelichting toegevoegd, deze komt als volgt te        

luiden: 
 Artikel B.10. Leerarbeidsovereenkomst 

Binnen de opleiding tot psychotherapeut is er een grote variëteit in de aanstellingen en 
bijbehorende arbeidsvoorwaarden van de piops. Het College acht dit onwenselijk 
omdat deze verschillen in sommige gevallen een grote negatieve impact hebben op de 
veiligheid van het opleidingsklimaat van de piop.   
Op verzoek van diverse partijen uit het veld waaronder de NZA formuleerde het 
College een aantal uitgangspunten die wat hem betreft noodzakelijk zijn voor het 
creëren en behouden van een veilig opleidingsklimaat en een kwalitatief goede 

opleiding voor alle piops. Het College wil hiermee expliciet niet ingrijpen in de 
specifieke arbeidsvoorwaarden, deze zijn immers al vastgelegd in de bijbehorende CAO 
of een vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket.  

De leerarbeidsovereenkomst gaat uit van een vaste duur. Bij het aantal uren per week 
is bewust geen rekening gehouden met vakantie, zwangerschapsverlof en andere 
wettelijke verloven. De piop heeft conform de geldende arbeidsvoorwaarden recht op 

verlof zonder dat dit invloed heeft op de duur van de opleiding. Mocht de onderbreking 
dermate lang zijn dat de kwaliteit van de opleiding in het gedrang komt dan kan dit 
met de praktijkopleider en hoofdopleider besproken worden en eventueel leiden tot 
een verlenging van de opleiding.  

 
De totale opleiding omvat het cursorisch onderwijs van de opleiding dat in de regel 
gevolgd wordt bij de opleidingsinstelling en de praktijkopleiding waaronder de 
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werkbegeleiding, leertherapie en supervisie. In onderstaande schema is dit nader 
verduidelijkt.  

 

 Zesde lid onder f: De minimum maximum clausule betreft een clausule waarin een 
arbeidsomvang van een minimum en een maximum aantal uren is opgenomen. 

 

T. De toelichting van C.5. komt te vervallen. 
 
III      Overgangsregeling 

1.       Dit besluit is van toepassing op de piog of piop die per 1 januari 2022 de opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog respectievelijk psychotherapeut start en op de 
praktijkopleidingsinstelling waar de piog of piop diens opleiding volgt.  

2.       De piog of piop die op het moment van inwerkingtreding al in opleiding is, kan in 

overleg met de hoofdopleider en de praktijkopleider besluiten de opleiding 
overeenkomstig dit wijzigingsbesluit de opleiding af te ronden.  

3.       De praktijkopleidingsinstelling die op 1 januari 2022 over een erkenning door de CRT 

als praktijkopleidingsinstelling beschikt behoudt deze voor de resterende duur van de 
erkenning mits deze aan het eerste lid voldoet en aan het op 31 december 2021 
geldende besluit wat betreft de piogs of piops die voor 1 januari 2022 in opleiding 

waren.  

 
IV  Bekendmaking 

 
1. Op de website van de FGzPt (www.fgzpt.nl) wordt mededeling gedaan van de 

vaststelling en wijzigingen van dit besluit. Deze mededeling bevat ten minste de titel 
van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding ervan. 

2. Naast de mededeling bedoeld in het eerste lid, wordt ook de integrale tekst van dit 
besluit op de website van de FGzPt geplaatst. 

 

V       Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022. 

2. Indien de mededeling van de vaststelling van dit besluit op de website van de FGzPt, 
bedoeld in artikel III, eerste lid, wordt gedaan op of na 31 december 2021, treedt dit 

besluit in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie op voornoemde 
website, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2022. 

 
Utrecht, datum 
 
 

Prof. dr. M.J.H. Huibers     mr. A. Jannink 
Voorzitter     Secretaris 
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Toelichting 

 
Algemeen 

In 2020 is een werkgroep binnen het College bezig geweest met het herzien van de 

erkenningen bepalingen met het specifieke doel om de regelgeving meer in lijn te brengen met 
de berekening van de beschikbaarheidsbijdrage en het duaal leren. Door middel van dit 
wijzigingsbesluit worden de bepalingen in lijn gebracht met de uitgangspunten van 
voorgaande punten.  

Artikelsgewijs  

  


