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Vrijstellingsregeling voor Psychotherapeuten die de opleiding tot GZ-psycholoog willen 

volgen 

Als vastgesteld door de Kamer Gz-psycholoog d.d. 4 april 2006 

 

1. Vooropleiding 

Psychotherapeuten die de opleiding GZ-psycholoog willen volgen dienen een getuigschrift van 

een doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke 

gezondheidskunde en een bewijs van inschrijving in het BIG-register Psychotherapeut over te 

leggen. Zij worden niet individueel getoetst op de vooropleidingseisen AMvB GZ-psycholoog. 

Bij toelating tot de opleiding Psychotherapeut zijn deze personen individueel getoetst op een lijst 

van specifieke vakken die in ruime mate overeenkomt met de vooropleidingseisen AMvB GZ-

psycholoog. Voor zover het gaat om niet overeenkomende vakken en voor zover de universitaire 

vooropleiding niet in deze vakken voorzag, kan ervan worden uitgegaan dat de opleiding tot 

Psychotherapeut hierin in voldoende mate heeft voorzien. 

 

2. Eisen te stellen aan de opleidingsplaats 

De eisen die gesteld worden aan de opleidingsplaats voor een GZ-psycholoog in opleiding die 

eerder een opleiding tot psychotherapeut heeft voltooid zijn gelijk aan de eisen voor een 

reguliere opleidingsplaats. Voor de inhoud van deze eisen wordt verwezen naar de lijst van 

criteria en desiderata voor praktijkinstellingen die is vastgesteld door de Kamer GZ-psycholoog. 

 

3. Vrijstelling van opleidingsonderdelen 

De reguliere GZ-opleiding omvat 3600 uur (exclusief literatuurstudie). Hieronder zijn de 

vrijstellingen voor de psychotherapeuten die de opleiding tot GZ-psycholoog willen volgen, 

weergegeven.  

 

Maximale vrijstellingen van opleidingsonderdelen van de GZ-opleiding voor psychotherapeuten (Art. 3 Wet 

BIG) 

 Diagnostiek Indicatiestelling Behandeling Overige 
taken 

Vrijstellingen Nog 
verplicht 

Totaal 
verplicht 

Cursorisch 
(contacturen) 

200 40 200 40 240 240 480 

Cursorisch 
(praktijkopdrachten) 

100 20 100 20 120 120 240 

Praktijkwerkzaam-
heden 

1116 279 1116 279 1395 1395 2790 

Supervisie 36 9 36 9 45 45 90 
Totaal 1452 348 1452 348 1800 1800 3600 
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4. Nadere richtlijnen voor vrijstellingen voor de opleiding tot GZ-psycholoog 

1. Psychotherapeuten die zich aanmelden voor de opleiding GZ-psycholoog ontvangen op basis 

van het bewijs van inschrijving in het BIG-register Psychotherapeut volledige vrijstelling 

voor de opleidingsonderdelen die betrekking hebben op indicatiestelling (348 uren) en 

behandeling (1452 uren). De opleiding tot psychotherapeut op basis waarvan deze vrijstelling 

wordt verleend dient als regel binnen een periode van zeven jaar voorafgaand aan de 

aanmelding voltooid te zijn. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van de 

hoofdopleider. 

2. In overeenstemming met het vrijstellingenbeleid in de reguliere opleiding kan een kandidaat 

voor maximaal 50 van de 240 cursusuren vrijstelling krijgen op basis van te overleggen 

certificaten van erkende cursussen. Deze vrijstellingen worden individueel getoetst door de 

hoofdopleider. 

3. Voor het overige blijven de eisen en voorwaarden die door de Kamer aan de opleiding tot 

GZ-psycholoog worden gesteld onverminderd van kracht.  

 


