
 

COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN 

PSYCHOTHERAPEUT 

 

 

       

Besluit van 19 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het Besluit van 14 

september 2021 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; 

 

                                                      

BESLUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaststelling van dit Besluit is gepubliceerd op de website van de FGzPt op (datum) en het 

Besluit treedt in werking op 1 november 2021.  
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I Het  Besluit van 14 september 2021 strekkende tot wijziging van het Besluit 

opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit opleidingseisen 

psychotherapeut wordt als volgt gewijzigd: 
 

A. Deel II onderdeel H. komt als volgt te luiden: 

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

 o. de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en 
beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld; 

 

II  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. 

 

III       Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2021. 
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 oktober 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 november 2021. 

 

Utrecht, 19 oktober 2021 

 

 
Prof. dr. M.J.H. Huibers    mr. A. Jannink 

Voorzitter    Secretaris 

 

 

Toelichting 

 

Algemeen 

Dit betreft het herstel van een abusievelijke verschrijving in het wijzigingsbesluit voor de 
opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.  
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