Meest gestelde vragen – POI-register
(bijgewerkt augustus 2018)

De dikgedrukte woorden vindt u terug in de woordenlijst (p.6)

Achtergrond
Het POI-register (Praktijkopleidingsinstellingenregister) is ontwikkeld om het proces van de
erkenningen van praktijkopleidingsinstellingen beter te organiseren. Als een praktijkopleiding is
erkend door de CRT geeft dit landelijke dekking.

Voorheen werden de erkenningen in het Opleidingsregister beheerd op basis van het positief advies
van een opleidingsinstelling. Met het nieuwe register moeten praktijkopleidingsinstellingen zelf hun
erkenning aanvragen. In dit document staan de meest gestelde vragen vermeld met de daar
bijhorende antwoorden.
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Algemeen
Waar is het POI-register voor?
Aanleiding voor de bouw is de op 1 oktober 2015 bij de CRT neergelegde taak om een register van
erkende praktijkopleidingsinstellingen te houden. De CRT oefent deze taak sinds 1 oktober 2015 ook
daadwerkelijk uit maar op een interim-wijze die op 1 september 2018 met de inwerkingtreding van
het nieuwe register komt te vervallen.
De interim-werkwijze hield in dat de CRT een nieuwe praktijkopleidingsinstelling erkende op basis van
een positief advies van de opleidingsinstelling. Het besluit tot erkenning werd vervolgens verwerkt in
het Opleidingsregister van de FGzPt met aantekening van eventuele voorwaarden voor erkenning.
De nieuwe werkwijze is anders. Niet de opleidingsinstelling maar u als praktijkopleidingsinstelling moet
zich in het nieuwe register aanmelden en een erkenningsverzoek indienen. Hoe u dit precies moet
doen staat hierna uitgeschreven. Bij een nieuwe opleiding moet u altijd het definitieve visitatierapport
van de opleidingsinstelling meesturen. Het visitatierapport wordt als pdf-bestand opgenomen in het
register.
De CRT neemt vervolgens een erkenningsbesluit op de aanvraag. Dit besluit wordt verwerkt in het
register.

Wie kan welke gegevens bekijken?
In het POI-register hebben praktijkopleidingsinstellingen een persoonlijke account waarin hun
erkenningsgegevens worden bijgehouden. De coördinator POI-register heeft inzicht in de gegevens van
alle accounts.
De beheerder bij de praktijkopleidingsinstelling kan binnen de persoonlijke account van het POIregister andere beheerders toevoegen en verwijderen. Dit zijn dan echter alleen beheerders voor het
Opleidingsregister. De beheerders van het Opleidingsregister hebben geen inzicht in de gegevens in
het POI-register.

Aanmelding opleidingen
Hoe werkt het POI-register?
Wanneer een praktijkopleidingsinstelling (POI) na een visitatie door de opleidingsinstelling een positief
advies heeft gekregen, dient de praktijkopleidingsinstelling de erkenning voor deze opleiding aan te
vragen via het POI-register. In het geval van een allereerste erkenningsaanvraag dient de
praktijkopleidingsinstelling eerst een account aan te maken via www.fgzpt.nl en de stappen te
doorlopen. Als een praktijkopleidingsinstelling al een account heeft, dient de praktijkopleidingsinstelling via ‘extra erkenning’ het verzoek tot erkenning aan te vragen en het visitatierapport te
uploaden.
Voor het beheer vragen wij een administratieve bijdrage.
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Nadat de aanvraag is ingediend, neemt de CRT een besluit. Een positief erkenningsbesluit komt in het
POI-register te staan. Een positief besluit wordt tevens verwerkt in het Opleidingsregister.

Per wanneer geldt een erkenning?
De erkenning is pas geldig als deze is verwerkt in het POI-register. Een nieuwe erkenning vindt pas
plaats nadat de opleidingsinstelling de POI heeft gevisiteerd en positief heeft geconcludeerd. De POI
moet daarna het visitatierapport via het POI-register aanleveren bij de CRT. Nadat de CRT een positief
erkenningsbesluit heeft genomen en aan de (vijfjaarlijkse) betaling is voldaan, verschijnt de erkenning
in het register.

Inloggen
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
U gaat naar onze website www.fgzpt.nl. Vervolgens klikt u rechtsboven op de rode button “uw
dossier”. Klik daarna op “Als u uw logingegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op te vragen.”
Hier vult u het e-mailadres in dat u heeft opgegeven als e-mailadres contactpersoon in het POIregister. U krijgt een gebruikersnaam (poi-nummer) en een link opgestuurd. Door middel van de
opgestuurde link kunt u een nieuw wachtwoord instellen.

Kan ik mijn wachtwoord veranderen?
Ja, u kunt uw wachtwoord op twee manieren veranderen:
•

Via de inlogpagina > Als u uw logingegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op te vragen..
Hier vult u het e-mailadres in dat u heeft opgegeven als e-mailadres contactpersoon in het
register. U krijgt een gebruikersnaam en een link opgestuurd. Door middel van de
opgestuurde link kunt u een nieuw wachtwoord instellen.

•

Nadat u bent ingelogd in het POI-register kunt u onder het kopje ‘mijn gegevens’ uw
wachtwoord wijzigen.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, wat nu?
U gaat naar onze website – www.fgzpt.nl. Vervolgens klikt u rechtsboven op de rode button “uw
dossier”. Klik daarna op “Als u uw logingegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op te vragen.”
Hier vult u het e-mailadres in dat u heeft opgegeven als e-mailadres contactpersoon in het POIregister. U krijgt uw gebruikersnaam (POI-nummer) opgestuurd.

Kan ik mijn gebruikersnaam veranderen?
Nee, u kunt uw gebruikersnaam niet veranderen.
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Kan ik een ander e-mailadres opgeven?
Nadat u bent ingelogd in het POI-register kunt u onder het kopje ‘mijn gegevens’ uw e-mailadres
wijzigen. Het toevoegen van een nieuwe praktijkopleidingsinstelling-beheerder voor het
Opleidingsregister verloopt via de knop ‘beheerders’.

Hoe vaak kan ik een fout maken bij het inloggen voordat mijn account is geblokkeerd?
Er is geen maximum aan het aantal verkeerde inlogpogingen. Uw wachtwoord is niet
hoofdlettergevoelig. Dat betekent dat u zowel hoofdletters als kleine letters kunt gebruiken om het
wachtwoord in te voeren.

Dossier
Wat is een dossier?
Per opleiding (gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch
neuropsycholoog) bestaat een dossier. Hier staat de registratietermijn voor deze specifieke opleiding
vermeld. Wanneer u een dossier opent, is daar het bijhorende geüploade visitatierapport te zien. Als
uw aanvraag is goedgekeurd, staat vóór het dossier ‘dossier goedgekeurd’. Als uw aanvraag is
afgekeurd, staat vóór het dossier ‘dossier afgekeurd’.
Wanneer er staat ‘dossier indienen’, moet u de erkenningsaanvraag nog indienen.

Vindt tussentijdse controle plaats?
Elke vijf jaar loopt de registratietermijn af. Als u de opleiding daarna in het POI-register wilt laten
staan, bijvoorbeeld omdat de erkenning van uw POI doorloopt, krijgt u een automatische melding dat
u opnieuw de vijfjaarlijkse administratieve bijdrage moet betalen.

De CRT oefent zelf geen tussentijdse controles uit. Dit loopt via de opleidingsinstellingen die uw POI
elke vijf jaar visiteren.

Wat gebeurt met de registratie in het POI-register als de erkenning van een POI wordt
ingetrokken?
De CRT kan besluiten om de erkenning van een POI in te trekken. Ook kan de CRT besluiten om een
onvoorwaardelijke erkenning om te zetten in een voorlopige onder voorwaarden.
Deze wijzigingen worden handmatig doorgevoerd en vinden altijd plaats op advies van de
opleidingsinstellingen. De POI hoeft dan niets te doen.
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Wat wordt er met de gegevens uit het dossier/register gedaan?
De gegevens uit het dossier zijn het uitgangspunt voor de erkenningsbesluiten van de CRT. De
gegevens uit het POI-register vormen daarnaast de basis voor de informatie over POI’s in het
Opleidingsregister.
Zonder erkenning kan een praktijkopleidingsinstelling niet opleiden of subsidie aanvragen/ontvangen.
De gegevens uit het Opleidingsregister zijn leidend voor de gegevens die naar Stichting TOP, de NZa,
het Ministerie van VWS en het Capaciteitsorgaan worden gestuurd. Al deze instanties zijn betrokken
bij het proces van het verlenen van subsidies (de ‘beschikkingsbijdrage’) voor de opleidingen.

Geldt een erkenning voor één opleidingsinstelling of voor meerdere?
De erkenning van de CRT heeft landelijke dekking. Dit betekent dat een praktijkopleidingsinstelling niet
meer bij meerdere opleidingsinstellingen als erkend geregistreerd kan staan.

Wie kan het dossier aanmaken?
Het is de verantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstelling/contactpersoon van het POI-register
om het dossier in het POI-register (en eventueel een account) aan te maken. De praktijkopleidingsinstelling kan alleen een erkenningsaanvraag voor het praktijkgedeelte van de eigen opleiding
indienen. De opleidingsinstelling kan dit niet voor de praktijkopleidingsinstelling doen. Een
erkenningsaanvraag moet per opleiding worden gedaan.

Beheerders
De beheerder van het Opleidingsregister kan niet inloggen in het Opleidingsregister, wat nu?
Als de beheerder van het Opleidingsregister niet kan inloggen, kan dit liggen aan de
beheerdersinstellingen of een loginfout:
•

Controleer of de beheerder wel geregistreerd staat met het goede e-mailadres onder
‘beheerders’. Alleen de personen die in dit overzicht staan, hebben toegang tot het
Opleidingsregister.

•

Het kan zijn dat de verkeerde inloggegevens worden ingevuld. Het is dan het handigst om de
inloggegevens opnieuw op te vragen (zie hoofdstuk ‘Inloggen’ van deze FAQ). Gebruik
hiervoor het e-mailadres dat vermeld staat onder ‘beheerders’ in het POI-register.

•

Een veelgemaakte fout is dat men inlogt met het e-mailadres als gebruikersnaam. Het emailadres is niet de gebruikersnaam om in te loggen in het Opleidingsregister. Het is een naam
die gegenereerd is door het PE-online systeem zelf. Wanneer u deze vergeten bent, kunt u
deze opvragen door de inloggegevens opnieuw op te vragen (zie hoofdstuk ‘inloggen’ van
deze FAQ).
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Kan ik als beheerder van het POI-register ook het Opleidingsregister beheren?
Ja, dat kan. U dient dan wel uzelf als praktijkopleidingsinstelling-beheerder toe te voegen onder de
knop ‘beheerders’ in het POI-register en uw eigen inloggegevens op te vragen. In de mail met de
inloggegevens ziet u waarschijnlijk meerdere inloggegevens staan. De reden hiervoor is dat zowel het
POI-register als het Opleidingsregister (en registers van beroepsverenigingen) gebruik maken van
hetzelfde systeem (PE-online).
•
•
•

De gebruikersnaam die begint met ‘poi-‘ is voor het account van het POI-register.
De gebruikersnaam die begint met ‘FGzP’ of een element bevat van de naam van uw POI is
voor uw account van het Opleidingsregister.
De gebruikersnaam die begint met ‘psy-‘ is voor het account als opleideling voor het
Opleidingsregister of van uw account voor het Herregistratieregister K(N)P.
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Woordenlijst
*FGzPt – Federatie voor Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten; is het overkoepelend orgaan voor
de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch
neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. http://www.fgzpt.nl

* Stichting TOP – Toewijzing Opleidingsplaatsen; Op grond van het formele kader (Wet- en regelgeving,
Spelregeldocument VWS, Bestuurlijk Akkoord) stelt TOP een procedure (het zgn. toewijzingsprotocol) op om te komen tot een
verdeling van de gesubsidieerde plaatsen voor de (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist ggz. De stichting TOP voert de procedure vervolgens uit.
www.top-opleidingsplaatsen.nl

*Nza – Nationale Zorg Autoriteit De Nederlandse Zorgautoriteit; is de toezichthouder op de zorgmarkten.
www.nza.nl

Coördinator POI-register; Deze is de contactpersoon voor het POI-register en coördineert het POI-register.
CRT - is de Commissie Registratie en Toezicht. De CRT is de registerhouder van de specialistische beroepen klinisch
psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Daarnaast houdt de CRT toezicht op de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. In dit kader moet de CRT een register van erkende
praktijkopleidingsinstellingen houden voor deze opleidingen. Ook is de CRT verantwoordelijk voor het Opleidingsregister.

Dossier - is het platform waar de gegevens van elke erkenning worden bijgehouden in het POI-register. Het aanmaken van
een dossier is de eerste stap om te komen tot de registratie van een erkenning het POI-register.

E-mailadres contactpersoon - is het e-mailadres dat u invult bij uw gegevens in uw dossier. Dit is het mailadres dat u
kunt gebruiken voor het opvragen van uw inloggegevens. Daarnaast is dit het e-mailadres dat de FGzPt gebruikt om u
berichten te sturen.

Erkenning - sinds 1 oktober 2015 erkent de CRT de praktijkopleidingsinstellingen. De opleidingsinstellingen voeren het
inhoudelijk toezicht uit op de praktijkopleidingsinstellingen en adviseren de CRT over het al dan niet erkennen van een
praktijkopleidingsinstelling, de intrekking van een erkenning of de omzetting in een voorlopige erkenning.

Opleidingsinstelling ; de instelling die een opleiding verzorgt tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of een van
hun specialismen en die als zodanig door de Minister respectievelijk de CRT is erkend.

Opleiding; is de richting van de studie; gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch
neuropsycholoog.

Praktijkopleidingsinstelling; een instelling die het praktijkgedeelte verzorgt van de opleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of een van hun specialismen en die als zodanig is erkend door de CRT.

Praktijkopleidingsbeheerder; is de beheerder van het account van de praktijkopleidingsinstelling in het
Opleidingsregister.
Visitatierapport; is het rapport dat de praktijkopleidingsinstelling/beheerder van het POI-register toevoegt aan het dossier
bij een nieuwe opleiding. De definitieve rapportage moet worden toegevoegd. Dit rapport ontvangt de POI nadat zij is
gevisiteerd door een opleidingsinstelling.
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