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Schema wijzigingen besluiten Pt/GzP/KP/KNP 

Hoofdstuk A Wijziging Waarom 

Algemene wijzigingen 

 Het begrip registratiecommissie is 
vervangen door de CRT en het college door 
CSGP.  

Beide begrippen bleken in de 
besluiten door elkaar gebruikt te 
worden er is voor gekozen om 
voor de helderheid in het besluit 
alleen nog over de CRT en CSGP 
te spreken.  

 Het begrip supervisant is verwijderd. Het begrip supervisant werd 
alleen gebruikt in de 
begripsomschrijving van 
supervisie. De omschrijving is 
hierin opgenomen waardoor het 
begrip kon vervallen 

 Het begrip waarnemend hoofdopleider is 
opgenomen. 

Op verzoek van de HCO`s is de 
waarnemend hoofdopleider 
nader gedefinieerd.  

 De erkenning van beroepskwalificaties is 
komen te vervallen. 

De erkenning van 
beroepskwalificaties is een term 
die gebruikt wordt voor 
diploma`s behaald buiten 
Nederland. Voor binnen 
Nederland behaalde diploma`s 
heeft dit geen functie, er is geen 
erkennende instantie alleen 
maar een registrerende 
instantie.  

Specifieke wijzigingen 

Besluit PT Het samenwerkingsverband is 
geïntroduceerd in de begripsomschrijving 
van de praktijkopleidingsinstelling 

De besluiten voor de 
specialismen kenden deze 
toevoeging al. Omdat 
samenwerkingsverbanden ook 
voorkomen in de opleidingen 
voor de PT en GzP zijn deze hier 
ook toegevoegd 

Besluit GzP De docent-piog ratio is opgenomen als 
begrip.  

Het begrip stond al in de 
begripsomschrijvingen van de 
andere besluiten. Omdat het 
ook benoemd wordt in het C-
hoofdstuk is er geen reden het 
hier niet op te nemen.  

 Het samenwerkingsverband is 
geïntroduceerd in de begripsomschrijving 
van de praktijkopleidingsinstelling 

De besluiten voor de 
specialismen kenden deze 
toevoeging al. Omdat 
samenwerkingsverbanden ook 
voorkomen in de opleidingen 
voor de PT en GzP zijn deze hier 
ook toegevoegd 

Besluit KP De begrippen leertherapeut en NVP zijn De begrippenlijst is gelijk 
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geïntroduceerd. getrokken met de begrippenlijst 
van het Besluit Pt 

 De begripsomschrijving van taken en 
verantwoordelijkheden is aangepast. 

Op 4 september jl. is het nieuwe 
boekje vastgesteld, de 
omschrijving is hierop 
aangepast.  

Besluit KNP De begripsomschrijving van taken en 
verantwoordelijkheden is aangepast. 

Op 4 september jl. is het nieuwe 
boekje vastgesteld, de 
omschrijving is hierop 
aangepast.  

Hoofdstuk B Wijziging Waarom 

Algemene wijzigingen 

 De structuur van het hoofdstuk is 
aangepast.  

De overlappende onderwerpen 

zijn als eerste opgenomen 

gevolgd door de 

opleidingsspecifieke 

onderwerpen. Op deze manier is 

direct duidelijk wat de 

gemeenschappelijke deler is en 

waar de desbetreffende 

opleidingen van elkaar 

verschillen.  

 De dispensaties zijn uit het hoofdstuk 
gehaald.  

Het bleek dat de hoofdopleider 
in verschillende artikelen de 
mogelijkheid had om dispensatie 
te verlenen voor diverse eisen. 
Om dit overzichtelijker te maken 
zijn deze 
dispensatiemogelijkheden 
opgenomen in een apart artikel 
in het C-hoofdstuk.  

 Het artikel over de werkbegeleider is voor 
alle vier de besluiten gelijk getrokken.  

Er was geen reden om in dit 
artikel af te wijken tussen de vier 
besluiten.   

Specifieke wijzigingen 

Besluit PT Het landelijk opleidingsplan is 
geïntroduceerd. 

Alhoewel de Regeling spreekt 
over een raamplan blijkt er in 
het veld alleen gebruik gemaakt 
te worden van de term landelijk 
opleidingsplan. Voor de 
duidelijkheid wordt eenzelfde 
bewoording en thematiek 
gebruikt als bij de specialismen.  

 Er is een bepaling toegevoegd over de duur 
en de onderbreking voor de opleiding. 

Het desbetreffende artikel was 
al opgenomen in de besluiten 
voor de specialismen. Er was 
geen rechtvaardiging om dit niet 
voor de basisberoepen op te 
nemen.  
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 De supervisie en supervisor artikelen zijn 
gelijk getrokken met de desbetreffende 
artikelen voor de klinische psychologie. 

Omdat het afronden van de 
opleiding tot klinisch psycholoog 
recht geeft op inschrijving als 
psychotherapeut werd het niet 
wenselijk geacht dat de 
supervisie anders werd ingevuld 
voor de psychotherapeut en de 
klinisch psycholoog. Hierbij zijn 
de bepalingen zoveel mogelijk 
veralgemeniseerd. Eventuele 
specificaties kunnen opgenomen 
worden in het Landelijk 
opleidingsplan mits deze niet in 
strijd zijn met de bepalingen in 
het besluit.  

 Het artikel over de leertherapie is 
grotendeels gelijk getrokken met het artikel 
voor de klinisch psycholoog. 

Er was geen reden om in dit 
artikel af te wijken tussen de 
twee besluiten.   

Besluit GzP Het landelijk opleidingsplan is 
geïntroduceerd. 

Alhoewel de Regeling spreekt 
over een raamplan blijkt er in 
het veld alleen gebruik gemaakt 
te worden van de term landelijk 
opleidingsplan. Voor de 
duidelijkheid wordt eenzelfde 
bewoording en thematiek 
gebruikt als bij de specialismen.  

 De P-opleider is opgenomen bij de 
opleiding betrokkenen. 

Dit was voor de andere besluiten 
al het geval, er was geen reden 
hier van af te wijken.  

 Het supervisor artikel is aangepast 
overeenkomstig de besluiten Pt en KP. 

In het kader van de harmonisatie 
zijn de eisen gelijk getrokken, er 
was geen reden om hier van af 
te wijken.  

 De bepaling over supervisie inzake 
psychotherapeutische deeltechnieken is 
verplaatst naar het supervisor artikel. 

Het betrof hier een eis aan de 
supervisor en niet de supervisie.  

Besluit KP De supervisie en supervisor artikelen zijn 
grotendeels  gelijk getrokken met de 
desbetreffende artikelen voor de 
psychotherapeut. 

Omdat het afronden van de 
opleiding tot klinisch psycholoog 
recht geeft op inschrijving als 
psychotherapeut werd het niet 
wenselijk geacht dat de 
supervisie anders werd ingevuld 
voor de psychotherapeut en de 
klinisch psycholoog. Hierbij zijn 
de bepalingen zoveel mogelijk 
veralgemeniseerd. Eventuele 
specificaties kunnen opgenomen 
worden in het Landelijk 
opleidingsplan mits deze niet in 
strijd zijn met de bepalingen in 
het besluit.  
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 Het artikel over de leertherapie is 
grotendeels gelijk getrokken met het artikel 
voor de psychotherapeut. 

Er was geen reden om dit artikel 
niet gelijk te trekken. 

Hoofdstuk C Wijziging Waarom 

Algemene wijzigingen 

 De structuur is aangepast.  De overlappende onderwerpen 
zijn als eerste opgenomen 
gevolgd door de 
opleidingsspecifieke 
onderwerpen. Op deze manier is 
direct duidelijk wat de 
gemeenschappelijke deler is en 
waar de desbetreffende 
opleidingen van elkaar 
verschillen. 

 Er is een bepaling opgenomen in het geval 
van langdurige uitval van de hoofdopleider.  

Omdat het onwenselijk is dat er 
gedurende langere periode geen 
hoofdopleider is dient de 
opleidingsinstelling bij 
afwezigheid van meer dan een 
jaar dit te melden bij de CRT 
zodat gekeken kan worden op 
welke wijze hier mee omgegaan 
moet worden.  

 De eisen aan de hoofdopleider zijn 
aangepast en van overeenkomstige 
toepassing verklaard op de waarnemend 
hoofdopleider.  

Op advies van de HCO`s zijn de 
eisen voor de hoofdopleider en 
waarnemend hoofdopleider 
gelijk getrokken.  

 De bevoegdheid van de hoofdopleider en 
CRT om nadere aanwijzingen te geven is 
verplaatst naar het algemene artikel voor 
de praktijkopleidingsinstellingen.  

Omdat deze bevoegdheid zowel 
de CRT als de hoofdopleider 
toekomt is deze verplaatst naar 
het algemene artikel voor de 
praktijkopleidingsinstellingen.  

 De dispensatiemogelijkheden zijn als apart 
artikel opgenomen.  

Ten behoeve van de 
duidelijkheid is er een artikel 
gewijd aan de mogelijke 
dispensaties die een 
hoofdopleider kan verlenen.  

 De plaatsvervangend hoofdopleider is 
opnieuw geïntroduceerd.  

Op verzoek van de HCO`s is de 
plaatsvervangend hoofdopleider 
opnieuw opgenomen in de 
besluiten. Omdat de 
plaatsvervangend hoofdopleider 
geen eigen taken en 
verantwoordelijkheden heeft is 
deze genoemd onder de taken 
en verantwoordelijkheden van 
de hoofdopleider.  

 Het artikel over de 
samenwerkingsverbanden is grotendeels 
gelijk getrokken. 

Er was geen reden om dit artikel 
niet gelijk te trekken. 
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 Specifieke wijzigingen 

Besluit PT Er is een artikel geïntroduceerd voor de 
opleidingsinstellingen.  

Alhoewel de aanwijzing van de 
instelling door de minister 
gebeurd, is opgenomen dat de 
CRT in haar advies wel aangeeft 
in hoeverre voldaan wordt aan 
de algemeen geldende eisen 
zoals deze ook voor de 
specialismen gelden.  

 De artikelen over contracten en financiën, 
context van de opleidingsplaats en rollen 
en taken zijn samengevoegd in één artikel.  

In het kader van de harmonisatie 
is besloten de structuur van de 
besluiten gelijk te trekken en 
één artikel te formuleren met 
inhoudelijke eisen aan de 
praktijkopleidingsinstellingen. 
Deze eisen zijn zoveel mogelijk 
veralgemeniseerd.  

Besluit GzP Er is een artikel geïntroduceerd voor de 
opleidingsinstellingen.  

Alhoewel de aanwijzing van de 
instelling door de minister 
gebeurd, is opgenomen dat de 
CRT in haar advies wel aangeeft 
in hoeverre voldaan wordt aan 
de algemeen geldende eisen 
zoals deze ook voor de 
specialismen gelden.  

 


