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INLEIDING 

 

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) is het samenwerkingsverband van de twee 

beroepsorganisaties: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging 

van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De belangrijkste taak van de FGzP is de regeling van 

wettelijke specialismen voor gezondheidszorgpsychologen, zoals bedoeld in de Wet Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg (BIG). Tot op heden is sprake van twee specialismen: het specialisme 

klinische psychologie (erkend in 2006) en het specialisme klinische neuropsychologie (2008). 

 

Naast het bestuur, belast met het besturen van de vereniging, kent de FGzP de volgende organen: 

� het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (CSG) ex. artikel 14, lid 2.c, belast met 

de aanwijzing van specialismen en de regelgeving ten aanzien van de aangewezen 

specialismen; 

� de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) ex. artikel 14, lid 

2.d, belast met de registratie van specialisten en de erkenning van opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders; 

� de adviescommissie ex. art 7:13 Algemene Wet Bestuursrecht, belast met de behandelingen 

van bezwaren tegen besluiten van de RSG; 

� de accreditatiecommissie herregistratie, belast met de accreditatie van bij- en 

nascholingsaanbod in het kader van de herregistratie specialismen 

gezondheidszorgpsychologen. 

De samenstelling, taken en werkwijze van het College, de registratiecommissie en de 

adviescommissie zijn vastgelegd in de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog. De 

samenstelling, taken en werkwijze van de accreditatiecommissie herregistratie zijn vastgelegd in 

de Kaderregeling Accreditatie Herregistratie.  

 

Het bestuur en de overige organen van de FGzP worden ondersteund door het bureau.  

Dit verslag is gebaseerd op de verslagen van de verschillende organen. De verantwoordelijkheid 

voor dit verslag berust bij het bestuur.  
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I. BESTUUR 

 

1. Inleiding 

Conform de statuten van de FGzP is het bestuur belast met het besturen en vertegenwoordigen 

van de vereniging. Statutair bestaat het bestuur uit zes natuurlijke personen. Vier bestuursleden 

worden benoemd door de algemene ledenraad uit een bindende voordracht van het NIP en twee 

bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenraad uit een bindende voordracht van de 

NVO. De samenstelling van het bestuur moet zodanig zijn dat het belang van de verschillende 

werkvelden van gezondheidszorgpsychologen daarin voldoende is vertegenwoordigd. 

Naast het bestuur kent de FGzP een algemene ledenraad. Deze heeft tot taak toezicht te houden 

op het beleid van de FGzP. De algemene ledenraad vergadert in elk geval tweemaal per jaar, in het 

voorjaar voor de goedkeuring van de jaarrekening en in het najaar voor de goedkeuring van de 

begroting en het jaarplan. 

 

2. Samenstelling en bijeenkomsten 

Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit zes leden, vier bestuursleden namens 

het NIP en twee bestuursleden namens de NVO. 

Per 1 juli 2013 heeft het bestuur afscheid genomen van drs. J.A.J.M. Schepman. Jeroen Schepman 

maakte sinds juli 2009 deel uit van het bestuur. Vooralsnog is er niet voorzien in een opvolger.  

Zie voor een compleet overzicht van de bestuurssamenstelling op 1 januari en 31 december van 

het verslagjaar bijlage 1.  

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze functie werd in het verslagjaar 

vervuld door de heer drs. J.G. Bosman. Daarnaast neemt het hoofd bureau, de heer drs. M.J. 

Eujen, deel aan de bestuursvergaderingen om te adviseren over zaken die de bedrijfsvoering van 

de FGzP betreffen.  

In 2013 vergaderde het bestuur zes maal. De ledenraad kwam twee maal bijeen en er werd een 

keer telefonisch vergaderd. 

 

3. Activiteiten 

De belangrijkste taak van het bestuur is het besturen van de FGzP. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijkheid voor vaststelling van het werkplan en de begroting en de facilitering en 

aansturing van de andere gremia. Voorts benoemt het bestuur de leden van het College, de RSG, 

de adviescommissie en de accreditatiecommissie. Daarnaast heeft het bestuur op basis van de 

specialismenregeling een adviesfunctie ten aanzien van bepaalde besluiten van het College en dient 

het bestuur deze besluiten, tezamen met een eventueel advies, ter goedkeuring voor te leggen aan 

de Minister.  

 

A. Verzoek tot toetreding nieuw lid 

Op 7 maart 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van het bestuur van de 

NVGzP en het bestuur FGzP naar aanleiding van verzoek van de NVGzP over een mogelijke 

toetreding tot de FGzP. 

De kern van dat overleg betrof de vraag of, en onder welke voorwaarden, de NVGzP zou kunnen  
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toetreden. Daarbij spitste de vraag zich toe op art 3 lid 2 van de statuten FGzP waarin wordt 

aangegeven dat (citaat) ‘lid van de vereniging kunnen zijn Ned. beroepsverenigingen die naar het 

oordeel van het bestuur representatief zijn voor beoefenaren van het beroep van 

gezondheidszorgpsycholoog’. 

De FGzP heeft naar aanleiding daarvan gezocht naar objectiveerbare criteria om de 

representativiteit te toetsen. Het bestuur heeft hiervoor de criteria voor de representativiteit zoals 

vastgesteld door de SER gehanteerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de NVGzP vooralsnog 

niet voldoet. 

 

B. Governance 

In januari 2013 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de veldpartijen over de governance 

rondom de PSY-opleidingen en het CONO-opleidingsregister. Aanleiding van dit overleg is geweest 

een brief van het Ministerie van VWS. 

Vanaf medio oktober is de FGzP nadrukkelijker bij de discussie rondom de governance betrokken. 

In de laatste twee maanden van 2013 hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de 

stuurgroep governance en de bij de omvormingsoperatie van de FGzP betrokken partijen. Dit heeft 

geresulteerd in de ondertekening van een intentieverklaring door de betrokken 

beroepsverenigingen waarin de doelstelling en de marsroute is aangegeven en geconcretiseerd. 

Vanwege de directe betrokkenheid van de FGzP heeft ook het bestuur van de FGzP de tekst van 

deze intentieverklaring onderschreven.  

In samenspraak met de stuurgroep Governance is de werkgroep statutenwijziging (wsw) ingesteld 

met het verzoek een voorstel te formuleren voor een wijziging van de statuten, die medio 2014 

haar beslag gaat krijgen. Met instemming van de ledenraad zijn de kosten voor de werkgroep 

betaald uit de reserves van de FGzP.  

 

C. Opleidingsregister 

In juni 2013 heeft de FGzP richting het NIP een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een 

opleidingsregister. Dit heeft geresulteerd in een subsidieaanvraag die het NIP in augustus heeft 

ingediend, waarin de FGzP als uitvoerende partij wordt genoemd. De FGzP is september met het 

project gestart met als doel om per 1 januari 2014 het beheer van het register van het CONO over 

te nemen. 

Het project is volgens schema en binnen het verleende subsidiebedrag afgerond en het register 

wordt met ingang van 1 januari 2014 door de FGzP beheert. Thans ligt het verzoek aan de drie 

beroepsverenigingen om het beheer van het opleidingsregister ook na 2014 bij de (omgevormde) 

FGzP te beleggen.  

 

D. Wijziging Specialismenregeling 

De Minister van VWS heeft in 2012 alle beroepsorganisaties die een regeling van specialisten- 

registraties kennen (KNMG, KNMP, NMT, V&VN, FGzP) verzocht om de Besluiten van de  

desbetreffende beroepsorganisaties aan te passen. De aanpassing moet ertoe leiden dat:  

1. buitenslands gediplomeerden zich gelijktijdig aan kunnen melden voor inschrijving in het BIG- 

register en in het specialistenregister (thans moet men eerst geregistreerd zijn als gz- 

psycholoog voordat men een aanvraag kan doen voor registratie als specialist)  
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2. er een onderscheid wordt gemaakt tussen (1) de erkenning van beroepskwalificaties en (2) de  

inschrijving in een register. Dit is naar het oordeel van VWS noodzakelijk gelet op de Europese  

regelgeving voor buitenslands gediplomeerden.  

De gevraagde aanpassingen omvatten wijziging van:  

a. de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog  

b. en de besluiten Specialisme klinisch psychologie, Specialisme klinisch neuropsychologie en  

Het bestuur heeft in navolging van het verzoek van de Minister de Specialismenregeling 

Gezondheidszorgpsycholoog aangepast. 

 

E. Advisering 

In 2013 werden adviezen uitgebracht aan het College inzake de volgende voorgenomen besluiten: 

het besluit Specialisme klinisch psychologie, het besluit Specialisme klinisch neuropsychologie en  

het besluit Buitenslands gediplomeerden.  

 

F. Evaluatie en bijstelling accreditatieregeling 

In 2013 is de regeling voor accreditatie van bij- en nascholing in het kader van de herregistratie 

herzien. In de herziene regeling zijn de noodzakelijke wijzigingen aangebracht als gevolg van de 

wijzigingen van het besluit herregistratie, alsmede wijzigingsvoorstellen verwerkt in navolging van 

de resultaten van de door het CSG en de RSG ingestelde subcommissie herregistratie. Daarnaast 

zijn algemene voorstellen ter verbetering verwerkt en zijn de beleidsregels gereglementeerd. De 

herziene regeling is gelijktijdig met het gewijzigde besluit herregistratie op 1 april 2014 in werking 

getreden. 

 

G. Beroepzaken accreditatie 

Krachtens de Kaderregeling Accreditatie Herregistratie fungeert het bestuur van de FGzP tevens als 

beroepsinstantie voor beroep tegen beslissingen van de accreditatiecommissie herregistratie. In 

2013 waren er twee beroepszaken. Het bestuur heeft in beide gevallen de beroepsschriften 

afgewezen. 

 

H. Financieel beheer en afstemming met de belastingdienst 

Het bestuur heeft in 2014 de door de Belastingdienst ingenomen standpunten ten aanzien van de 

btw belastbaarheid van de inkomsten herijkt en overleg gezocht ten aanzien van de btw-vrijstelling 

op contributies en subsidies. De Belastingdienst heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat de 

contributie en subsidies zijn vrijgesteld van btw. Bovendien heeft de Inspecteur de gehanteerde 

pro berekening voor aftrek van btw goedgekeurd. 

Voorts heeft het bestuur de vacatieregeling door de Belastingdienst laten beoordelen. De 

Belastingdienst heeft geoordeeld dat de inkomsten niet zijn aan te merken als loon uit een (fictieve 

dan wel echte) dienstbetrekking. Voorts heeft de Belastingdienst geoordeeld dat er geen sprake is 

van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. 
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II. COLLEGE SPECIALISME GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (CSG) 

 

1. Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is het College Specialismen 

Gezondheidszorgpsycholoog het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanwijzing van 

specialismen en de regelgeving omtrent deze specialismen, waaronder de opleidingseisen en de 

eisen voor (her-)inschrijving in het register.  

Belangrijke aandachtspunten voor het College in 2013 waren de modernisering van de 

specialistenopleidingen, de aanpassing van de opleidingsbesluiten en het besluit herregistratie en 

de discussie over de wijziging van de governancestructuur van de psychologische BIG-opleidingen. 

 

2. Samenstelling en bijeenkomsten 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog dient het College te bestaan uit 

minimaal tien gewone leden. Minimaal de helft van hen zijn specialisten die benoemd worden op 

voordracht van de beroepsverenigingen; de overige leden zijn hoofdopleiders, benoemd op 

voordracht van de opleidingsinstellingen. Voor elk van de leden dient tevens een plaatsvervanger 

benoemd te worden. Daarnaast onderscheidt de regeling adviserend leden, onder wie 

vertegenwoordigers van brancheorganisaties en van een aantal andere bij het werk van het College 

betrokken instanties en groeperingen, zoals de Registratiecommissie, praktijkopleiders en gz-

psychologen in opleiding tot specialist.  

In 2013 vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van het College.  

Per eind 2013 telde het College twee vacatures voor gewone leden, beide namens de NVO. 

Daarnaast was er één vacature voor een adviserend lid en acht vacatures voor plaatsvervangend 

leden.  

Zie bijlage voor een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden. 

 

Als secretaris trad evenals in voorgaande jaren drs. P. van Drunen op.  

Het College kwam in 2013 vier maal bijeen. 

 

3. Activiteiten  

A. Ontwikkeling beroeps- en opleidingsgebouw gz-psycholoog 

Met betrekking tot het beroeps- en opleidingsgebouw waren voor 2013 twee activiteiten voorzien: 

(1) nadere oriëntatie op de plaats van profielen in het beroeps- en opleidingsgebouw en (2) nadere 

oriëntatie en eventuele regelgeving met betrekking tot de herpositionering van de psychotherapie 

tot specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Beide dossiers stagneerden, als gevolg van 

externe ontwikkelingen. 

 

Profielen 

Inzake profielen heeft het College een volgende rol; de primaire verantwoordelijkheid hiervoor 

berust bij het CONO en de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog. Door interne problemen heeft het 

CONO geen uitvoering gegeven aan het voornemen om een beleid te ontwikkelen met betrekking 

tot profielen. Ook de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog heeft op dit punt geen initiatieven 

ontplooid. 
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Psychotherapie als specialisme 

In 2012 participeerde het College in een commissie van de Nederlandse Vereniging voor 

Psychotherapie, die de mogelijkheid heeft onderzocht tot herpositionering van de psychotherapie 

als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Medio 2013 heeft het bestuur van de NVP 

besloten dit traject niet voort te zetten. Daarmee verviel de aanleiding voor activiteiten van het 

College op dit punt. 

 

In weerwil van deze externe stagnatie blijft het College van mening dat bezinning op het beroeps- 

en opleidingsgebouw van psychologen in de gezondheidszorg dringend gewenst is. Dit mede in het 

licht van de veranderingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de positie van de 

verschillende beroepen (herstructurering GGZ, discussie over hoofdbehandelaarschap). Ook in de 

onlangs verschenen evaluatie van de wet BIG wordt de verhouding tussen de psychologische 

beroepen als urgent aandachtspunt benoemd. Om die reden zal het College in 2014 het initiatief 

nemen voor een overleg met de andere betrokken partijen (Kamers, beroepsverenigingen, 

brancheorganisaties, opleidingsinstellingen) over de toekomst van het beroeps- en 

opleidingsgebouw van psychologen in de gezondheidszorg. 

 

B. Positionering specialismen 

De maatschappelijke positionering van specialismen is voor het College een permanent punt van 

aandacht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Werkgroep Klinisch Psycholoog Klinisch 

Neuropsycholoog.  

In 2013 werden in opdracht van het College door de Werkgroep Klinisch Psycholoog Klinisch 

Neuropsycholoog beroepsprofielen opgesteld van de klinisch psycholoog en de klinisch 

neuropsycholoog. Deze profielen zullen in 2014 worden gepubliceerd. 

 

C. Onderwijskundige modernisering opleidingen 

De afgelopen jaren is door College en opleidingsinstellingen veel energie gestoken in de 

onderwijskundige innovatie van de psy-opleidingen. Centraal hierin staat de invoering van 

competentiegericht opleiden.  

In maart werd het opleidingsplan klinisch psycholoog besproken en vastgesteld in het College. 

Aansluitend is een start gemaakt met de aanpassing van de regelgeving, teneinde de competenties 

en het opleidingsplan te verankeren in de relevante besluiten. De besluitvorming hierover zal in 

2014 worden afgerond.  

Het opleidingsplan klinisch neuropsycholoog werd in december 2013 aan het College voorgelegd. 

Het werd begin 2014 vastgesteld door het College en zal naar verwachting ook in 2014 worden 

verankerd in een gewijzigde versie van het besluit specialisme klinisch neuropsycholoog. 

Ten behoeve van de implementatie van de opleidingsplannen is een Werkgroep ingesteld die de 

lokale invoering van de opleidingsplannen door de opleidingsinstellingen coördineert en monitort. 

 

D. Regelgeving 

Aanpassing opleidingsbesluiten 

In 2013 is goede voortgang gemaakt met de aanpassing van de opleidingsbesluiten. Naast de 

verwerking van de opleidingsplannen in de besluiten (zie boven) gaat het hierbij om de 
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incorporatie van de in 2011 en 2012 vastgestelde nieuwe eisen aan praktijkopleiders, 

werkbegeleiders en supervisoren en aanpassingen op basis van de visitatie van de opleidingen 

klinisch psycholoog door de RSG.  

Wat betreft de kwalificatie-eisen vond de aanpassing plaats in nauwe afstemming met de Kamer 

Psychotherapeut. Dit in verband met het feit dat de opleiding tot klinisch psycholoog tevens 

kwalificeert voor registratie als psychotherapeut. Met name de eisen aan supervisoren vormen 

hierbij een kritische factor.  

Nadat overeenstemming was bereikt met de Kamer Psychotherapeut werden in september 

voorstellen tot aanpassing van het besluit Specialisme klinische psychologie, het besluit 

Erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog en het besluit Supervisie, werkgeleiding en 

leertherapie in het College besproken. De formele vaststelling van deze (gewijzigde) besluiten, 

inclusief de daaraan verbonden adviesprocedure, zal in 2014 worden afgerond. 

 

Aanpassing besluit herregistratie 

Op basis van de evaluatie van de eerste herregistratieronde is in 2013 het Besluit Herregistratie 

Gezondheidszorgpsycholoog-specialisten aangepast. Na verkrijging van de instemming van de 

Minister op 10 december 2013 is het nieuwe besluit op 1 april 2014 in werking getreden.  

 

Aanpassing besluit buitenslands gediplomeerden en opleidingsbesluiten inz. onderscheid tussen 

erkenning beroepskwalificaties inschrijving in register 

De Minister van VWS heeft in 2012 alle beroepsorganisaties die een regeling van specialisten-

registraties kennen (KNMG, KNMP, NMT, V&VN, FGzP) verzocht om de besluiten voor de 

specialismen zodanig aan te passen dat 

• buitenslands gediplomeerden zich gelijktijdig aan kunnen melden voor inschrijving in het BIG-

register en in het specialistenregister; 

• er een onderscheid wordt gemaakt tussen (1) de erkenning van beroepskwalificaties en (2) de 

inschrijving in een register. Dit is naar het oordeel van VWS noodzakelijk gelet op de Europese 

regelgeving voor buitenslands gediplomeerden. 

Het College heeft de gevraagde wijzigingen in 2013 doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een nieuw 

besluit buitenslands gediplomeerden en tussentijdse aanpassingen van artikel 3 van de besluiten 

Specialisme klinische psychologie en Specialisme klinische neuropsychologie. De wijzigingen zijn op 

1 januari 2014 in werking getreden.  

 

Besluit opleidingsregister 

In het werkplan was voorzien in de formulering van een besluit inzake het opleidingsregister. In 

2014 zal worden voorzien in aanpassing van de besluiten aan het inmiddels gecreëerde nieuwe 

opleidingsregister. 

 

E. Overige activiteiten 

Governance psy-opleidingen 

In 2013 is vanuit het CONO het initiatief genomen om te komen tot de ontwikkeling van een 

nieuwe, geïntegreerde governancestructuur voor de psychologische BIG-opleidingen. Hiertoe is een 

Stuurgroep Governance ingesteld, onder leiding van de heer prof. dr. C.P.F. van der Staak.  
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Medio 2013 presenteerde de Stuurgroep een eerste blauwdruk voor een nieuwe 

governancestructuur. Hierin wordt voorzien in één Federatie Psychologische Beroepen, gevormd 

vanuit NIP, NVO, en NVP. Binnen deze Federatie wordt voorzien in één College en één 

registratiecommissie voor de specialismen en de basisberoepen (gz-psycholoog en 

psychotherapeut). Onder het College zouden verschillende Kamers ingesteld worden voor de 

afzonderlijke beroepen/opleidingen. 

In november en december vonden diverse overleggen plaats tussen de Stuurgroep, het College en 

de Kamers Gz-Psycholoog en Psychotherapeut over de beoogde nieuwe governancestructuur. Dit 

leidde in december tot het besluit om een gezamenlijke werkgroep van College en Kamers te 

formeren, die op verzoek van de Stuurgroep advies zal uitbrengen over de implementatie van het 

voorgestelde nieuwe governancemodel. 

 

Externe contacten 

Op ambtelijk niveau werd in 2013 contact onderhouden met diverse voor het functioneren van het 

College relevante andere partijen, zoals het FGzP-bestuur, de RSG, de beroepsverenigingen en de 

Kamer Psychotherapeut. Daarnaast was het College betrokken bij diverse overleggen in CONO-

verband, onder andere over de toewijzing van opleidingssubsidies. Verder participeerde de 

secretaris van het College in het periodiek overleg van de secretarissen van de specialistencolleges 

van BIG-beroepen met artikel 14-specialismen. 

 

Voorlichting  

De activiteiten op het gebied van voorlichting bestonden uit: 

• individuele voorlichting: de beantwoording van vragen van individuele specialisten door de 

secretaris en bijdragen aan de website van de Federatie.  

• documentatie: de afronding en verspreiding van de in 2013 samengestelde bundel van 

regelgeving en beleidsregels 

• publicaties: de voorbereiding van een Engelstalige voorlichtingsbrochure over de wettelijke 

regeling van de psychologische beroepen in Nederland, bestemd voor buitenlands 

gediplomeerden die zich in Nederland willen vestigen en andere geïnteresseerden. 

 

Advisering RSG  

De secretaris van het College is qualitate qua tevens adviserend lid van de RSG. Zie voor nadere 

informatie hieromtrent het verslag van de RSG (hoofdstuk III).  

 

Advisering Kamer 

Het College heeft een adviserende taak met betrekking tot de erkenning van profielen door de 

Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en het CONO. 

In 2013 werd advies uitgebracht over de erkenning van het profiel ‘Gz-psycholoog zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking’. 
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III. REGISTRATIECOMMISSIE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (RSG) 

 

1. Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) verantwoordelijk voor de instelling van registers 

van gezondheidszorgpsychologen-specialist zoals bedoeld in de Wet BIG, het inschrijven van 

personen in deze registers, het hernieuwen van de inschrijving (herregistratie en herintreding), de 

doorhaling uit een register, de erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders en het 

houden van toezicht op de naleving van besluiten van het College Specialismen 

Gezondheidszorgpsycholoog door de erkende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders.  

 

De RSG houdt twee specialistenregisters voor gezondheidszorgpsychologen: het register van 

klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen. 

 

2. Samenstelling, uitvoeringscommissies en vergaderingen 

Samenstelling RSG 

De RSG bestaat uit twaalf gewone leden. Vier leden worden benoemd op voordracht van het 

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), twee leden op voordracht van de Nederlandse 

vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en zes leden op voordracht van de 

opleidingsinstellingen die de opleiding tot specialist verzorgen (afzonderlijk dan wel gezamenlijk). 

Elk van de leden moet een plaatsvervanger hebben. De (plaatsvervangend) leden van de RSG 

moeten allen specialist zijn. 

 

Daarnaast kent de RSG de volgende adviserend leden: de secretaris van het College, een 

vertegenwoordiger namens de gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist, een 

vertegenwoordiger namens de praktijkopleiders en een vertegenwoordiger namens de 

coördinatoren van de opleidingen tot specialist. 

  

In 2013 vonden de volgende wijzigingen plaats in de samenstelling van de RSG:  

- de leden mevrouw drs. L. van Iterson, mevrouw drs. E.M.J. Graafsma en mevrouw drs.  

       F. Zwanepol legden halverwege 2013 hun lidmaatschap neer omdat zij aan het einde van hun 

tweede zittingstermijn van vier jaar waren gekomen. Mevrouw Graafsma en mevrouw 

Zwanepol werden opgevolgd door mevrouw drs. J. de Vos en mevrouw drs. A.M. van Schagen. 

Voor de plek van mevrouw Van Iterson bestond op 31 december 2013 een vacature; 

- het plaatsvervangend lid mevrouw drs. B.A. Appels was niet beschikbaar voor een tweede 

termijn. De volgende plaatsvervangend leden werden benoemd: mevrouw drs. M.M. Bosch, 

mevrouw drs. L.S. Houtzager, mevrouw drs. Y. Meijer en mevrouw dr. I.A.D.A. van Tilborg; 

- het adviserend lid namens de specialisten in opleiding mevrouw drs. J. Delsing legde haar 

functie neer vanwege de afronding van de opleiding. Haar opvolgster is mevrouw drs. S.J.M.A. 

Matthijsen. 

 

Bijlage 3 bevat een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden op 31 

december 2013.  
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Op 31 december 2013 had de RSG 5 vacatures voor plaatsvervangend leden. 

 

De voorzitter van de RSG was de heer dr. W.J. de Waal en de vicevoorzitter de heer prof. dr. 

R.W.H.M. Ponds. De secretaris van de RSG was mevrouw mr. J. Siemons. 

 

Uitvoeringscommissies 

De RSG heeft op basis van artikel 27 van de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog de 

mogelijkheid om uitvoeringscommissies in het leven te roepen.  

 

In 2013 bestonden de volgende uitvoeringscommissies: 

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK); 

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsycholoog (CURN); 

- de Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE). 

 

De uiterste termijn voor het afronden van een studieadvies van de mensen uit de 

overgangsregeling liep af in het verslagjaar. De accreditatie van bij- en nascholing om te voldoen 

aan een studieadvies vindt sindsdien niet meer plaats. Om deze reden is de uitvoeringscommissie 

Accreditatiecommissie overgangsregeling klinisch psycholoog in 2013 opgehouden te bestaan. 

 

Voor een overzicht van de taken van de uitvoeringscommissies en van de samenstelling van de 

RSG en de uitvoeringscommissies op 31 december 2013 wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

Vergaderingen 

In het verslagjaar kwam de RSG vier keer bijeen: op 15 februari, 19 april, 5 juli en 4 oktober. 

 

3. Register klinisch psychologen 

Sinds 1 januari 2006 is de RSG houder van het specialistenregister van klinisch psychologen. Het 

register bevat zowel klinisch psychologen uit de overgangsregeling als klinisch psychologen die de 

reguliere opleiding met goed gevolg hebben afgerond bij een door de RSG erkende 

opleidingsinstelling en hoofdopleider.  

 

De overgangsregeling was bedoeld voor mensen die niet de reguliere opleiding tot klinisch 

psycholoog hadden voltooid maar die wel voldoende praktijkervaring en deskundigheid op het 

terrein van de klinische psychologie hadden opgedaan voordat het register bestond. De 

overgangsregeling is op 23 september 2006 voor inschrijving gesloten. 

 

Op dit moment is instroom in het register alleen nog mogelijk na afronding van de reguliere 

opleiding tot klinisch psycholoog en voor buitenslands gediplomeerde klinisch psychologen (zie 

hierna). Per jaar ronden gemiddeld 50 personen de reguliere opleiding tot klinisch psycholoog af. 

 

Op 31 december 2013 bevatte het register 2.113 klinisch psychologen. 
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4. Register klinisch neuropsychologen 

Het register van klinisch neuropsychologen bestaat sinds 1 januari 2009.  

 

Ook voor het register van klinisch neuropsychologen bestond een overgangsregeling. Deze is op 1 

juli 2009 voor inschrijving gesloten. Momenteel is instroom alleen mogelijk na afronding van de 

reguliere opleiding tot klinisch neuropsycholoog en voor buitenslands gediplomeerde klinisch 

neuropsychologen. De opleiding tot klinisch neuropsycholoog bestaat sinds 2004. Elke twee jaar 

begint een nieuwe groep van ongeveer 16 gezondheidszorgpsychologen aan de opleiding. In april 

2014 is de laatste groep gestart. 

 

Op 31 december 2013 bevatte het register 124 klinisch neuropsychologen. 

 

5. Buitenslands gediplomeerden 

Sinds 1 oktober 2008 kunnen gezondheidszorgpsychologen met een buitenlands diploma bij de 

RSG om erkenning van hun beroepskwalificatie verzoeken. Erkenning kan alleen plaatsvinden als 

de aanvrager is geregistreerd voor het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog. Met een door 

de RSG erkende beroepskwalificatie kan een aanvrager vervolgens om registratie verzoeken in het 

register van klinisch psycholoog of klinisch neuropyscholoog. Toetsing van de aanvraag vindt plaats 

aan de Europese richtlijn 2005/36/EG, de Algemene wet erkenning beroepskwalificaties, het Besluit 

buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten van het CSG en het hierop 

gebaseerde beleid van de RSG.  

 

In het verslagjaar werden vier verzoeken ontvangen om registratie als klinisch psycholoog op basis 

van een buitenlandse beroepskwalificatie. 

 

6. Herregistratie 

De inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Daarna moet een specialist zich 

opnieuw laten registreren. Hij moet daartoe een verzoek om herregistratie indienen bij de RSG. Als 

hij dit niet doet, wordt zijn registratie doorgehaald op de dag die volgt op het aflopen van zijn 

registratietermijn. Het toetsingskader van de RSG bij de beoordeling van verzoeken om 

herregistratie, is het besluit Herregistratie van het CSG -dat op 1 april 2007 in werking is getreden- 

en de beleidsregels die de RSG ter uitvoering van dit besluit heeft vastgesteld.  

 

Na de eerste grote herregistratieronde per 1 januari 2011 van de klinisch psychologen uit de 

overgangsregeling, zijn de eisen voor herregistratie geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een flink 

aantal aanpassingen in het Besluit herregistratie van het CSG, de beleidsregels herregistratie van 

de RSG en de regels voor accreditatie van bij- en nascholing in het kader van herregistratie. De 

RSG heeft in het verslagjaar de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de wijzigingen te 

kunnen invoeren. Zo zijn in de vergadering van 5 juli 2013 de nieuwe beleidsregels Herregistratie 

vastgesteld.  

 

De planning was om de wijzigingen op 1 januari 2014 te laten ingaan. Omdat de instemming van 

de Minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met het gewijzigde Besluit Herregistratie 
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in het verslagjaar lang op zich liet wachten, bleek 1 januari 2014 niet haalbaar te zijn. De 

wijzigingen zijn uiteindelijk op 1 april 2014 in werking getreden. 

 

De belangrijkste wijziging is dat het onderscheid tussen patiëntgebonden bij- en nascholing en 

niet-patiëntgebonden bij- en nascholing is komen te vervallen. Beide vormen van bij- en 

nascholing komen sinds 1 april 2014 voor accreditatie in aanmerking. Hetzelfde geldt voor 

intercollegiale toetsing. Ook hier wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen patiëntgebonden 

intercollegiale toetsing en niet-patiëntgebonden intercollegiale toetsing. Het minimum aantal uren 

geaccrediteerde bij- en nascholing en intercollegiale toetsing is als gevolg hiervan omhoog gegaan 

van respectievelijk 80 en 40 uur naar 100 en 50 uur in de registratieperiode van vijf jaar. 

Daarnaast is er één accreditatieregeling voor beide specialismen gekomen. Per 1 april 2014 levert 

accreditatie van een bij- en nascholing evenveel punten op voor klinisch psychologen en voor 

klinisch neuropsychologen. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is te vinden op de website 

van de FGzP: www.fgzp.nl. 

 

7. Herintreding 

Sinds 1 juni 2012 kunnen voormalig geregistreerde specialisten van wie de registratie door 

tijdsverloop is doorgehaald om herintreding verzoeken. De eisen voor herintreding staan in het 

Besluit herintreding en houden samengevat in dat de aanvrager aan de eisen voor herregistratie 

moet voldoen in de periode die ligt tussen de datum aanvang van zijn laatste registratietermijn en 

zijn verzoek om herintreding. In het verslagjaar is beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

8. Toezicht RSG: opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 

De RSG is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de kwaliteit van de specialistische 

opleidingen. De feitelijke uitvoering van het toezicht heeft de RSG gemandateerd aan de 

uitvoeringscommissie CUE. 

 

Klinische psychologie 

De voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders om de 

opleiding tot specialist klinisch psycholoog te verzorgen, staan in het Besluit erkenningseisen 

opleiding klinisch psychologen (BEOKP).  

 

Volgens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog dienen alle opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders eens in de vijf jaar te worden gevisiteerd. De laatste visitatieronde van de 

opleidingsinstellingen tot klinisch psycholoog vond plaats in 2011-2012. Daarnaast vindt jaarlijks 

toezicht plaats in de vorm van een in te leveren vragenlijst. In het verslagjaar is niet gebleken van 

vermeldenswaardige bijzonderheden. 

 

Op 31 december 2013 waren de volgende instellingen en hoofdopleiders voor onbepaalde tijd 

erkend zonder aanvullende voorwaarden: 

 

1. de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam (V&O gezamenlijk met Utrecht): mevrouw prof. dr. 

E.H.M. Eurelings-Bontekoe; 
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2. de stichting PDO-GGZ Utrecht (V&O gezamenlijk met Leiden/Rotterdam): mevrouw dr. M.M. 

Rijkeboer; 

3. de stichting PDO-GGZ Utrecht (K&J): mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld; 

4. het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijkinstellingen PDO-

GGZ, regio Oost-Nederland: hoofdopleider de heer prof. dr. G.P.J. Keijsers (V&O) (JV gaat over 

2013); 

5. de stichting RINO Zuid-Nederland (V&O): de heer dr. prof. G.P.J. Keijsers;  

6. het samenwerkingsverband RUG en de stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-

Noord-Nederland (V&O): de heer dr. A. de Keijser;  

7. de stichting PDO-GGZ Amsterdam (V&O): de heer dr. R.J. Takens (tot 1 oktober 2013), 

mevrouw dr. A. van Dijke (sinds 1 oktober 2013). 

 

Klinische neuropsychologie 

De voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsinstelling en de hoofdopleider om de opleiding 

tot specialist klinisch neuropsycholoog te verzorgen, staan in het Besluit erkenningseisen opleiding 

klinisch neuropsychologen (BEOKNP). 

 

De opleidingsinstelling tot klinisch neuropsycholoog is de stichting PaON (Postacademische 

Opleidingen in de Klinische Neuropsychologie). De hoofdopleider is mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-

Barneveld. Beide zijn met ingang van 1 januari 2011 voor onbepaalde tijd erkend zonder 

aanvullende voorwaarden. 

 

In het verslagjaar vond de eerste visitatie van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog plaats. De 

visitatiecommissie bestond uit drie RSG-leden (twee klinisch neuropsychologen en de voorzitter 

RSG) en de secretaris van de RSG. De opleiding rapporteerde eerst schriftelijk aan de RSG aan de 

hand van een vragenlijst. Op 3 december 2013 vond het visitatiebezoek plaats aan de instelling en 

de hoofdopleider. Hoewel de RSG een aantal aandachtspunten formuleerde op basis van haar 

bevindingen, bestond er geen reden om de onvoorwaardelijke erkenning in te trekken. 

  

9. Bezwaar en beroep 

De RSG is een zelfstandig bestuursorgaan zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht voor 

zover zij besluiten neemt op het gebied van erkenning van beroepskwalificaties, (her)registratie, 

herintreding en doorhaling van registraties. Tegen de bestuursrechtelijke besluiten van de RSG 

staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open zoals bedoeld in de Algemene wet 

bestuursrecht. De besluiten die de RSG neemt in het kader van haar toezichthoudende taak op de 

opleidingen zijn civielrechtelijke besluiten. 

 

Bezwaarzaken 2013 

Bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke adviescommissie zoals bedoeld in 

artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht. De adviescommissie adviseert de RSG over de afdoening 

van bezwaarschriften.  
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In 2013 zijn twee bezwaarschriften bij de RSG ontvangen. Het eerste bezwaarschrift betrof een 

aanvrager uit de overgangsregeling voor klinisch neuropsychologen. De adviescommissie 

adviseerde de RSG om haar bezwaren gegrond te verklaren. De RSG heeft op 4 oktober 2013 het 

advies overgenomen. Bezwaarde is in 2013 op haar verzoek vrijstelling verleend van de 

toelatingstoets uit de overgangsregeling en ingeschreven in het register van klinisch 

neuropsychologen. 

 

Het tweede bezwaarschrift had betrekking op de aanvraag van een buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsycholoog uit 2009 om registratie als klinisch psycholoog. In deze zaak loopt ook 

een beroepsprocedure. De RSG verklaarde het bezwaarschrift in haar nieuwe beslissing op bezwaar 

van 1 augustus 2013 opnieuw ongegrond (zie ook hieronder). 

 

Beroepszaken 2013: overgangsregeling klinisch neuropsychologen 

Op 6 september 2013 deed de bestuursrechter uitspraak in de twee laatste zaken uit de 

overgangsregeling voor klinisch neuropsychologen. De beroepen werden gegrond verklaard en de 

RSG werd opgedragen om binnen twaalf weken nieuwe beslissingen op bezwaar te nemen. Een van 

de twee aanvragers is in 2014 geregistreerd als klinisch neuropsycholoog met vrijstelling van de 

toelatingstoets. De andere persoon is toegelaten tot het afleggen van de toets uit de 

overgangsregeling. De toetsing van haar actuele kennis van het vakgebied vindt plaats in 2014. 

 

Beroepszaken 2013: buitenslands gediplomeerden 

Op 3 juni 2013 deed de bestuursrechter uitspraak in de beroepsprocedure van een aanvrager met 

een Hongaars diploma. Het beroep werd gegrond verklaard en de RSG werd opgedragen een 

nieuwe beslissing op bezwaar te nemen met inachtneming van de overwegingen van de rechter. 

Op 1 augustus 2013 nam de RSG een nieuwe beslissing op bezwaar. Aan de aanvrager werd 

(opnieuw) een compenserende maatregel opgelegd. Tegen het nieuwe besluit is opnieuw beroep 

ingesteld. Op 31 december 2013 had de rechter nog geen uitspraak gedaan in dit dossier. 

 

10. Overige activiteiten 

Advisering besluiten CSG 

Artikel 9, derde lid, van de Specialismenregeling bepaalt dat het CSG over elk voorgenomen besluit 

advies moet inwinnen bij de RSG ter zake van de uitvoeringsaspecten van dat besluit. In 2013 

werd advies uitgebracht over wijzigingen in het Besluit herregistratie, het Besluit specialisme 

klinische psychologie, het Besluit specialisme klinische neuropsychologie en het Besluit 

buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. 

 

Deelname Werkgroep uitvoerend internationaal + 1-loket 

De secretaris van de RSG had in het verslagjaar zitting in de Werkgroep uitvoerend internationaal 

(WUI). In deze werkgroep hebben zitting vertegenwoordigers van het CIBG, de houder van het 

BIG-register van de basisberoepen, en van de specialistische verenigingen. In de werkgroep ligt de 

nadruk op het Europese beleid voor zover dit van belang is voor de verschillende 

registratiecommissies. Een van de projecten van de WUI is het project ‘1-loket voor buitenslands 

gediplomeerden’. Dit project loopt al vele jaren met beperkt resultaat. In 2013 is besloten dat elke 
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specialistenorganisatie verantwoordelijk blijft voor de eigen procesgang en dat er één beperkt 1-

loket komt dat wordt ondergebracht bij het CIBG.  

 

ENPCA 

In 2012 is een Europees netwerk van psychological competent authorities (ENPCA) opgericht. Het 

netwerk heeft tot doel de uitwisseling van kennis en uniformering van kwaliteitseisen. In het 

verslagjaar kwam het ENPCA eenmaal bijeen. 

 

Oprichting LORC 

Eind 2013 is op initiatief van de KNMG het LORC (Landelijk Overleg RegistratieCommissies) 

opgericht. Deelnemers zijn de voorzitters en secretarissen van de specialistische 

registratiecommissies ex de Wet BIG. Dit zijn de registratiecommissies van de KNMG (artsen), de 

KNMP (apothekers), de NMT (tandartsen), de V&VN (verpleegkundigen) en de FGzP. Het LORC is 

een overlegorgaan waarin actuele en relevante zaken worden besproken die voor alle 

registratiecommissies van belang (kunnen) zijn. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de 

positie van de registratiecommissies als zelfstandig bestuursorgaan, de ondersteuning van de 

registratiecommissies door de beroepsorganisaties en het 1-loket voor buitenslands 

gediplomeerden. 

 

Archivering RSG-dossiers 

In 2013 is gestart met het zoeken naar een correcte wijze van archivering van de dossiers van de 

RSG. Aangezien de RSG deels een openbaargezagtaak uitoefent, is de archiefwetgeving van 

toepassing op de te archiveren stukken. Dit betekent dat een zogenoemde selectielijst moet 

worden opgesteld die wordt beoordeeld door een extern deskundige en die wordt vastgesteld door 

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Pas daarna kan de archivering een aanvang 

nemen. In 2013 is een eerste concept-selectielijst opgesteld en is een extern deskundige benaderd 

door de RSG. De benoeming van de extern deskundige vond plaats in 2014.  

 

In dit project wordt nauw samengewerkt met het Nationaal archief in Den Haag. 
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IV. ADVIESCOMMISSIE 

 

1. Algemeen 

Volgens de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog moeten belanghebbenden, 

gezondheidszorgpsychologen, bezwaar kunnen maken tegen besluiten van de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG). Hiervoor is een onafhankelijke adviescommissie 

op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht ingesteld. Deze onafhankelijke adviescommissie 

adviseert de RSG over de afdoening van bezwaren tegen besluiten van de RSG dienaangaande 

 

2. Samenstelling en vergaderingen 

De commissie telt zes leden en is benoemd door het bestuur van de FGzP. De voorzitter is jurist, 

de leden zijn gezondheidspsychologische specialist. De nadere regels voor de behandeling van 

bezwaarschriften zijn vastgelegd in de specialismenregeling en in het reglement van de 

Adviescommissie Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog, ex artikel 33. 

 

In het verslagjaar bestond de commissie uit de leden mevrouw drs. M. A. Broekhuizen – Holtes, 

klinisch psycholoog, de heer drs. W.P. den Boer, klinisch psycholoog, de heer dr. Th. A. M. Deenen, 

klinisch psycholoog en prof. dr. H. van der Vlugt, klinisch neuropsycholoog. 

De commissie stond onder voorzitterschap van de heer mr. W. van den Brand, als 

plaatsvervangend voorzitter trad op de heer mr. T. Vroon. 

Dit was het laatste volledige zittingsjaar, na twee perioden van vier jaren in de commissie van de 

voorzitter de heer mr. W. van den Brand en van de leden mevrouw drs. M. A. Broekhuizen – 

Holtes, klinisch psycholoog, de heer drs. W.P. den Boer, klinisch psycholoog, de heer dr. Th. A. M. 

Deenen, klinisch psycholoog. Inmiddels heeft het bestuur drie nieuwe leden benoemd en zal de 

huidige plaatsvervangend voorzitter gaan benoemen tot nieuwe voorzitter van de 

Adviescommissie. 

 

Als toegevoegde ambtelijk secretarissen traden op de heer A.C. Kuijten, mevrouw mr. L.M. 

Spittuler en mevrouw mr. J.A. Rendering. De ambtelijk secretarissen verdeelden onderling de 

werkzaamheden voortvloeiend uit de binnengekomen bezwaren en de daarop volgende 

hoorzittingen, het maken van de zakelijke verslagen en het vervaardigen van de concept adviezen 

voor de voorzitters en de leden van de commissie. 

 

Bijlage 5 bevat een overzicht van de leden op 31 december 2012.  

 

3. Activiteiten en resultaten van de Awb adviescommissie 

A. Behandeling bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsycholoog-specialisten 

In het verslagjaar 2013 is er één nieuw bezwaar tegen een besluit van de RSG betreffende 

Buitenlands gediplomeerden bij de commissie aangemeld. 

De commissie heeft dat bezwaar behandeld. 
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Zaak BG.13.001: het bezwaar richtte zich tegen het besluit van de RSG, inhoudende dat het 

besluit een besluit was als bedoeld in artikel 1:3 Awb en inhoudende de 

vaststelling van een door belanghebbende te doorlopen aanpassingsstage 

met het oog op haar registratie als klinisch psycholoog. Echter de zaak was 

ook onder de rechter bij de Rechtbank Amsterdam. 

 

  Gezien de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft de commissie de 

hoorzitting niet te laten doorgaan daar de Rechtbank de RSG had opgelegd 

het besluit van de RSG waartegen belanghebbende bezwaar had 

aangetekend, te heroverwegen en daarbij de uitspraak van de Rechtbank 

Amsterdam te betrekken. 

 

De grondslag waarop het besluit, waartegen bezwaar werd gemaakt, berustte 

was derhalve vervallen, waardoor de reden voor het aantekenen van bezwaar 

was komen te vervallen. 

 

 De Adviescommissie heeft derhalve geen advies uitgebracht in dit bezwaar. 

 

In het verslagjaar heeft de adviescommissie 1 maal een hoorzitting georganiseerd voor de 

behandeling van het bezwaar BG.13.001 doch door het bekend worden van de rechterlijke 

uitspraak op de ochtend van de geplande hoorzitting werd deze op het laatste moment 

geannuleerd. 

 

B. Behandeling bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende registratie klinisch 

neuropsycholoog 

In het verslagjaar 2013 is aan de commissie één bezwaar voorgelegd ter advisering aan de RSG.  

 

Zaak KNP.13.001: De inhoud van het bezwaar betrof belanghebbende geen vrijstelling te 

verlenen van de toets, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 12 van het 

Besluit klinisch neuropsychologie.  

 

Het advies van de commissie was het bezwaar van belanghebbende gegrond 

te verklaren, het bestreden besluit in te trekken en een nieuw, zorgvuldig 

gemotiveerd besluit te nemen met in achtneming van de door de commissie 

gegeven overwegingen. 

 

In het verslagjaar heeft de adviescommissie 1 maal een hoorzitting georganiseerd voor de 

behandeling van het bezwaar KNP.13.001. 

 

C. Behandeling bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende registratie klinisch psycholoog 

In het verslagjaar 2013 heeft de commissie geen activiteiten ondernomen ten behoeve van de 

behandeling van de bezwaren tegen besluiten van de RSG op grond van het besluit herregistratie - 
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eisen gezondheidszorgpsycholoog – specialist daar aan de commissie geen bezwaren zijn 

voorgelegd. 

 

Samenvattend 

De adviezen van de commissie waren: 

-  over een bezwaar van één belanghebbende geen advies uit te brengen en 

- over een bezwaar van één belanghebbende het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden 

besluit in te trekken en een nieuw, zorgvuldig gemotiveerd besluit te nemen met in 

achtneming van de door de commissie gegeven overwegingen. 

 

Tot Slot 

Elk jaar is er een overleg tussen de voorzitter en de vicevoorzitter van de adviescommissie met de 

voorzitter en de secretaris van de FGzP en de secretaris van de RSG gepland. 

Aan de orde komen dan meestal: 

- een evaluatie van werkzaamheden van de adviescommissie en de samenwerking tussen de 

adviescommissie en de FGzP, 

- de gerechtelijke uitspraken in zaken van belanghebbenden die tegen de beslissing op bezwaar 

in beroep zijn gegaan, indien de RSG het advies op het bezwaar van de Adviescommissie niet 

heeft gevolgd en  

- nadere afspraken tussen het bestuur van de FGzP, de RSG en de adviescommissie. 

  

Gezien het kleine aantal bezwaren dat aan de Adviescommissie in het verslagjaar is voorgelegd en 

het goede verloop van de communicatie tussen de Adviescommissie, de RSG en de FGzP was er 

geen noodzaak in december van het verslagjaar een dergelijk overleg te organiseren. 
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V. ACCREDITATIECOMMISSIE 

 

1. Algemeen 

De Accreditatiecommissie Herregistratie beoordeelt aanvragen van aanbieders om accreditatie van 

bij- en nascholing in het kader van de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. 

Om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen, moeten zij gemiddeld minimaal 16 uur per 

jaar geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. 

Aanvragen tot accreditatie dienen in beginsel te worden gedaan door aanbieders van cursussen, 

workshops en seminars. Specialisten kunnen via de website het geaccrediteerde aanbod van bij- en 

nascholing raadplegen. Ook kunnen specialisten buitenlands aanbod (bijvoorbeeld 

wetenschappelijke congressen) zelf ter accreditatie voordragen. 

 

2. Samenstelling en bijeenkomsten 

De Accreditatiecommissie herregistratie is een onafhankelijke commissie die direct onder het 

bestuur FGzP ressorteert. De leden van de accreditatiecommissie zijn klinisch psycholoog en/of 

klinisch neuropsycholoog en beschikken over een ruime kennis van de verschillende 

aandachtsgebieden op het gebied van de specialismen en de daarbij behorende 

opleidingsmogelijkheden. 

 

In het verslagjaar bestond de accreditatiecommissie uit acht leden. Bijlage 6 bevat een overzicht 

van de leden van de accreditatiecommissie in het jaar 2013. 

De accreditatiecommissie werd ondersteund door een ambtelijk secretaris, mr. P.M. Smids, en een 

accreditatiecoördinator, mw. H.M. Bakker. 

 

In 2013 kwam de accreditatiecommissie éénmaal samen om te spreken over de inhoudelijke en 

procedurele behandeling van aanvragen. De afhandeling van de accreditatieaanvragen geschiedt 

volledig elektronisch, met behulp van het online elektronisch beoordelingssysteem PE-online. 

 

3. Activiteiten 

A. Behandeling aanvragen 

In totaal heeft de accreditatiecommissie in 2013 955 verzoeken tot accreditatie ontvangen. Hiervan 

waren 797 verzoeken tot accreditatie in het kader van de herregistratie tot klinisch psycholoog; 

hiervan werd 87% geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. 158 verzoeken betroffen accreditatie in het 

kader van de herregistratie tot klinisch neuropsycholoog. Hiervan werd 82% gehonoreerd. 

 

Het totaal aantal accreditatieaanvragen bedroeg in 2012 788. In 2013 is er dus sprake geweest 

van een lichte stijging van het totaal aantal aanvragen. Zowel het aantal aanvragen voor klinisch 

psychologen als het aantal aanvragen voor klinisch neuropsychologen is licht gestegen.  
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Overzicht aantal beoordeelde aanvragen ten opzichte van 2011 en 2012 

 KP KNP 

 Beoordeeld Toegekend 

(deels/geheel) 

Beoordeeld Toegekend 

(deels/geheel) 

2011 806 691 (86%) 124 97 (78%) 

2012 644 554 (86%) 144 108 (75%) 

2013 797 (87%) 158 (82%) 

 

In 2013 zijn in totaal 17 bezwaarschriften ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn 6 beoordelingen 

geheel of gedeeltelijk aangepast (35%).  

 

In 2013 zijn twee beroepsschriften ingediend. Beide zijn ongegrond verklaard door het Bestuur.  

 

B. Kaderregeling accreditatie en beleidsregels 

In 2013 is in samenspraak met de secretarissen van het CSG en de RSG gekomen tot een herziene 

kaderregeling accreditatie herregistratie welke door het Bestuur is vastgesteld op 18 juni 2013 

 

In de herziene regeling zijn: 

- de noodzakelijke wijzigingen aangebracht als gevolg van de wijzigingen van het besluit 

herregistratie, alsmede wijzigingsvoorstellen verwerkt in navolging van de resultaten van de 

door het CSG en de RSG ingestelde subcommissie herregistratie; 

- algemene voorstellen ter verbetering verwerkt, en 

- beleidsregels gereglementeerd. 

 

C. Samenwerking met andere verenigingen 

In juni 2010 is de accreditatiecoördinator van start gegaan, in de persoon van mw. H.M. Bakker. 

Taak van de accreditatiecoördinator is om accreditatieaanvragen voor de deelnemende 

verenigingen te screenen op volledigheid en betaling, dit ter bevordering van een snellere 

afhandeling van de accreditatieaanvragen die bij de samenwerkende verenigingen worden 

ingediend. De samenwerkende verenigingen zijn: de FGzP, het NIP, de NVO, de VGCt, de VCgP en 

de NVRG. De accreditatiecoördinator heeft 8 uur per week ter beschikking voor de 

coördinatietaken. 

De gezamenlijke verenigingen zijn afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor overleg. Daarbij is 

onder meer aandacht geschonken aan de samenwerking met Xaurum (leverancier van het digitale 

accreditatiesysteem) en de onderlinge samenwerking. De samenwerkende verenigingen zijn 

tevreden over de samenwerking en verrichtingen van de coördinator. 
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VI. BUREAU 

 

Het bureau van de FGzP ondersteunt het bestuur en de andere gremia en is aanspreekpunt voor 

specialisten en andere externe partijen. Het bureau van de Federatie is gehuisvest bij het NIP.  

 

In 2013 is de samenstelling van het bureau gewijzigd 

Begin januari is mevrouw S. Hoenderboom in dienst getreden als medewerker secretariaat. Medio 

oktober is besloten om het contract van betreffende medewerker niet te verlengen. Eind 

november-begin december is geworven voor een vervanger. Begin januari 2014 is de nieuwe 

medewerker secretariaat gestart. 

 

Het bureau bestond in 2013 uit de volgende (deeltijd)medewerkers: 

- drs. M.J. Eujen (hoofd bureau, 0,8 FTE, vanaf 1 augustus 0,85 FTE). Dhr. Eujen is uitvoerend 

verantwoordelijk voor de bemensing van het bureau en de financiële zaken van de Federatie. 

Daarnaast ondersteunt de heer Eujen in toenemende mate de algemeen secretaris bij de 

voorbereiding van de bestuursvergadering en de afhandeling van bestuursbesluiten. 

- Mw. H. Bakker (bureaumedewerker registratie en voorlichting en accreditatiecoördinator, 0,8 

FTE). Mw. Bakker is primair verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van de RSG 

en het geven van voorlichting. Daarnaast is zij als accreditatiecoördinator verantwoordelijk 

voor de doorgeleiding van aanvragen naar de verschillende verenigingen. 

- mr. P. Smids (secretaris accreditatie, 0,5 FTE). Dhr. Smids is verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van de accreditatiecommissie en de communicatie met aanvragers van 

accreditatie..  

- Mw. S. Hoenderboom (algemeen administratief medewerker administratie, 0,4 FTE). Mw. 

Hoenderboom verricht algemene administratieve taken, zoals postverwerking en ondersteuning 

van de secretarissen van de verschillende bestuursorganen. 

 

Alle bureaumedewerkers van de FGzP zijn in dienst bij het NIP en op detacheringbasis verbonden 

aan de Federatie. 
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING BESTUUR 

 

I. Leden 1 januari 2013 31 december 2013 

Namens Naam Naam 

NIP Timmermans, dhr. drs. J.M.H.P. (voorzitter) Timmermans, dhr. drs. J.M.H.P. 

(voorzitter) 

NIP Zandvoort, mw. Dr. M.J.E. van  Zandvoort, mw. Dr. M.J.E. van  

NIP Schepman, dhr. drs. J.A.J.M. 

(penningmeester) 

vacature 

NIP El Boushy, mw. drs. M. El Boushy, mw. drs. M. 

NVO Vijfeijken, mw. dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, mw. dr. C.H.J.A.M. van de 

NVO Korlaar, mw. drs. M. van Korlaar, mw. drs. M. van 

(penningmeester) 
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BIJLAGE 2: SAMENSTELLING CSG 

 

I. Leden  1 januari 2013 31 december 2013 

Namens Naam 

 (Plaatsvervanger) 

Naam 

 (Plaatsvervanger) 

NIP  Dijke, mw. dr. A. van 

 (vacature) 

Dijke, mw. dr. A. van 

 (vacature) 

NIP  Baartman-Van Mook, mw.drs. 

M.J.A.C.P. 

 (Geertjens, mw. drs. L.J.J.M.) 

Baartman-Van Mook, mw.drs. 

M.J.A.C.P. 

 (Geertjens, mw. drs. L.J.J.M.) 

NIP  Soons, dhr. dr. P.H.G.M. 

 (vacature) 

Soons, dhr. dr. P.H.G.M. 

 (vacature) 

NIP  Alberink, mw. drs. A 

 (Jonker, dhr. drs. D.J.L.) 

Alberink, mw. drs. A 

 (Jonker, dhr. drs. D.J.L.) 

NIP  Reijen, mw. drs. J.R. van 

 (vacature) 

Reijen, mw. drs. J.R. van 

 (vacature) 

NVO Vacature 

 (vacature) 

Vacature 

 (vacature) 

NVO Vacature  

 (vacature) 

Vacature  

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Eurelings-Bontekoe, mw. dr. E.H.M.  

 (Rijkeboer, mw. dr. M.M.) 

Eurelings-Bontekoe, mw. dr. E.H.M.  

 (Rijkeboer, mw. dr. M.M.) 

opleidingsinstellingen Keijsers, dhr. dr. G.P.J. 

 (vacature) 

Keijsers, dhr. dr. G.P.J. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Egger, dhr. prof.dr. J.I.M. 

 (vacature) 

Egger, dhr. prof.dr. J.I.M. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Swaab-Barneveld, mw. prof. dr. J.T. 

 (vacature) 

Swaab-Barneveld, mw. prof. dr. J.T. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Keijser, dhr. dr. A. de 

 (Takens, dhr. dr. R.J.) 

Keijser, dhr. dr. A. de 

 (Takens, dhr. dr. R.J.) 

   

II. Adviserend leden   

Registratiecommissie Siemons, mw. mr. J. Siemons, mw. mr. J. 

GGZ Nederland Anbeek, dhr. M.A. Anbeek, dhr. M.A. 

Revalidatie Nederland Hennink, mw. drs. J.H.  Hennink, mw. drs. J.H.  

Kamer Gz-psycholoog vacature vacature 

gz-psychologen in 

opleiding tot specialist  

Verstappen, mw. drs. A.P.M. Verstappen, mw. drs. A.P.M. 

praktijkopleiders  El Boushy, mw. drs. M. El Boushy, mw. drs. M. 

coördinatoren opleiding tot 

specialist 

Loon, mw. drs. M. van der  Loon, mw. drs. M. van der  
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BIJLAGE 3: SAMENSTELLING RSG 

 

I. Leden 1 januari 2013 31 december 2013 

Namens Naam 

  (plaatsvervanger) 

Naam 

  (plaatsvervanger) 

NIP mevrouw drs. F. Edens  

 (vacature) 

Edens, mw. drs. F. 

 (vacature) 

NIP  mevrouw drs. M.J.L. Wansink-

Lokerman  

 (vacature) 

Wansink-Lokerman, mw. drs. M.J.L. 

   (Bosch, mw. drs. M.M.) 

NIP  mevrouw drs. L. van Iterson 

 (vacature) 

(Oort, mw. drs. R. van) 

 (vacature) 

NIP  de heer drs. L.A.E. de Vooght  

 (vacature) 

Vooght, dhr. drs. L.A.E. de 

    (vacature) 

NVO mevrouw drs. C.J. van Gendt-Van 

Evert 

 (vacature) 

Gendt-Van Evers, mw. drs. C.J. van 

    (vacature) 

NVO Mevrouw drs. L.G. Bandsma 

 (vacature) 

Bandsma, mw. drs. L.G. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. A.H. Bovenhoff 

 (mevrouw drs. J. van der 

Sluis) 

Bovenhoff, mw. drs. A.H. 

 (Sluis, mw. drs. J. van der) 

opleidingsinstellingen de heer dr. R.W.H.M. Ponds 

(vicevoorzitter) 

 (de heer dr. M.P.H. Hendriks) 

Ponds, dhr. prof. dr. R.W.H.M. 

(vice-voorzitter) 

 (Hendriks, dhr. dr. M.P.H.) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (vacature) 

Vos, mw. drs. J. de 

    (Houtzager, mw. drs. L.S.) 

opleidingsinstellingen de heer dr. W.J. de Waal (voorzitter) 

 (de heer prof. dr. M.J.P.M. 

Verbraak) 

Waal, dhr. dr. W.J. de (voorzitter) 

 (Verbraak, dhr. dr. M.J.P.M.) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (mevrouw drs. A.M. van 

Schagen) 

Schagen, mw. drs. A.M. van 

 (Meijer, mw. drs. Y.) 

opleidingsinstellingen de heer prof. dr. R.P.C. Kessels 

 (mevrouw drs. B.A. Appels) 

Kessels, dhr. prof. dr. R.P.C. 

 (Tilborg, mw. dr. I.A.D.A. 

van) 

II. Adviserend leden   

Namens Naam  

CSG de heer drs. P. van Drunen Drunen, dhr. drs. P.C. van 

specialisten in opleiding mevrouw drs. J. Delsing Matthijssen, mw. drs. S.J.M.A. 

praktijkopleiders de heer drs. M. Cox Cox, dhr. drs. M. 

coördinatoren opleiding tot 

specialist 

mevrouw drs. S. Lamers Lamers, mw. drs. S. 
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BIJLAGE 4: OVERZICHT COMMISSIE VAN UITVOERING RSG PER 31 DECEMBER 2013 

 

 

I.  Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK) 

Taken Het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

klinisch psycholoog volgens de Overgangsregeling, inhoudelijk besluiten 

op verzoeken tot herregistratie klinisch psycholoog en daaraan ten 

grondslag liggende verzoeken en het inhoudelijk besluiten op verzoeken 

tot registratie als klinisch psycholoog van buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorg-psychologen. 

Samenstelling mw. drs. L.G. Bandsma, mevrouw drs. A.H. Bovenhoff, mw. drs. F. Edens 

(leden). 

Secretaris mevrouw mr. J. Siemons 

  

II. Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsycholoog 

(CURN) 

Taken Het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

klinisch neuropsycholoog volgens de Overgangsregeling, inhoudelijk 

besluiten op verzoeken tot herregistratie klinisch neuropsycholoog en 

daaraan ten grondslag liggende verzoeken en het inhoudelijk besluiten 

op verzoeken tot registratie als klinisch neuropsycholoog van 

buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsychologen. 

Samenstelling dhr. prof. dr. R.P.C. Kessels (voorzitter), dhr. prof. dr. R.W.H.M. Ponds, 

dhr. dr. M.P.H. Hendriks, mevrouw dr. I.A.D.A. van Tilborg (sinds april 

2014) (leden) 

Secretaris  mevrouw mr. J. Siemons 

  

III.  Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) 

Taak Het uitvoeren van de procedure tot erkenning van de opleidingsinstel-

lingen en hoofdopleiders om de opleiding tot klinisch psycholoog te 

verzorgen en het adviseren van de RSG over de besluitvorming. 

Samenstelling dhr. dr. W.J. de Waal (voorzitter), dhr. prof. dr. R.P.C. Kessels, mevrouw 

drs. R. van Oort (leden) 

Secretaris mw. mr. J. Siemons 
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BIJLAGE 5: SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 

 

I. Leden 1 januari 2013 31 december 2013 

 Naam Naam 

 Brand, dhr. mr. W. van den (voorzitter) Brand, dhr. mr. W. van den (voorzitter) 

 Vroon, dhr. mr. T. (vicevoorzitter) Vroon, dhr. mr. T. (vicevoorzitter) 

 Boer, dhr. drs. W.P. den Boer, dhr. drs. W.P. den 

 Broekhuizen-Holtes, mw. drs. M. A. Broekhuizen-Holtes, mw. drs. M. A. 

 Deenen, dhr. dr. Th. A. M. Deenen, dhr. dr. Th. A. M. 

 Vlugt, dhr. prof. dr. H. van der Vlugt, dhr. prof. dr. H. van der 
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BIJLAGE 6: SAMENSTELLING ACCREDITATIECOMMISSIE 

 

I. Leden 1 januari 2013 31 december 2013 

Namens Naam Naam 

NVO Luit, dhr. dr. J.E.H. van (voorzitter) Luit, dhr. dr. J.E.H. van (voorzitter) 

NIP Leeuw, dhr. drs. E.H.F. van der Leeuw, dhr. drs. E.H.F. van der 

NIP Brogtrop, mw. drs. J. Brogtrop, mw. drs. J. 

NVO Stavenga, mw. drs. A.M. Stavenga, mw. drs. A.M. 

NIP Dijkstra, mw. dr. J.B. Dijkstra, mw. dr. J.B. 

NIP Vandermeulen, dhr. drs. J.A.M. Vandermeulen, dhr. drs. J.A.M. 

NIP Op ’t Veld, mw. drs. N.J.M. Op ’t Veld, mw. drs. N.J.M. 

NIP Bosch, mw. drs. J.A.E.M. van den Bosch, mw. drs. J.A.E.M. van den 

 

 


