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 (PM)

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 2020.

I

Het Besluit opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog wordt als volgt
gewijzigd:

A.

In artikel B.5. wordt voor “hoofdopleider” toegevoegd “(waarnemend)”.

B.

Artikel B.7, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid onder a, kan ten hoogste 50% van de supervisie
inzake psychotherapeutische deeltechnieken ook worden gegeven door een
psychotherapeut. De psychotherapeut moet ten minste drie jaar geregistreerd zijn als
psychotherapeut, ten minste twee jaar fte werkervaring als zodanig hebben en voldoen
aan de in het eerste lid, onder b. tot en met e. genoemde eisen.

C.

Artikel C.3, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. Voor de door de betreffende opleidingsinstelling voor te dragen waarnemend
hoofdopleider gelden de in het eerste lid genoemde eisen. Artikel C.2. is van
overeenkomstige toepassing.

D.

Artikel C.4, vierde lid, komt als volgt te luiden:
4. Erkenning als praktijkopleidingsinstelling wordt verleend voor de duur van vijf jaar.
Indien ten tijde van de aanvraag niet volledig wordt voldaan aan de eisen voor
erkenning kan de CRT besluiten tot voorlopige erkenning.

E.

In artikel C.6, vierde lid wordt tussen “de hoofdopleider” en “de CRT”
toegevoegd “of”.

II

Het Besluit opleidingseisen psychotherapeut wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel B.6, vierde lid, onderdeel b. wordt “en” vervangen door “of”.

B.

Artikel C.3, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. Voor de door de betreffende opleidingsinstelling voor te dragen waarnemend
hoofdopleider gelden de in het eerste lid genoemde eisen. Artikel C.2. is van
overeenkomstige toepassing.

C.

Artikel C.4, vierde lid, komt als volgt te luiden:
4. Erkenning als praktijkopleidingsinstelling wordt verleend voor de duur van vijf jaar.
Indien ten tijde van de aanvraag niet volledig wordt voldaan aan de eisen voor
erkenning kan de CRT besluiten tot voorlopige erkenning.

III

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

2.
IV

Inwerkingtreding

1.
2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
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 1 januari 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 2021.

-2-

Utrecht, [datum]

Prof. dr. M.J.H. Huibers

mr. A. Jannink

Voorzitter

Secretaris

Toelichting
Algemeen
Het CSGP ontving diverse verzoeken om de Besluiten voor de opleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut op bepaalde onderdelen aan te passen. Het gaat
hierbij om kennelijke verschrijvingen en herstel van aanpassingen en verwijzingen die abusievelijk
in de definitieve vaststelling van de besluiten niet zijn meegenomen. Met dit wijzigingsbesluit
worden de benodigde aanpassingen alsnog doorgevoerd.

Artikelsgewijs

I.B. Evenals in het Besluit van 24 oktober 2017 moet de psychotherapeut die supervisie geeft
inzake psychotherapeutische deeltechnieken ten minste drie jaar geregistreerd zijn als
psychotherapeut en ten minste twee jaar fte werkervaring hebben. Met deze wijzigingen wordt
dit duidelijker benadrukt in het desbetreffende artikellid.
II.A. Het College is van mening dat het volgen van groepssupervisie een keuze moet zijn en niet
een verplichting.
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