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Voorwoord

Jaar vol dynamiek
 
 
Voor u ligt ons verslag van het jaar 2014. Een dynamisch jaar. 

Door de toetreding van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) kregen 
we een nieuwe naam: van FGzP werden we FGzPt. Ook maakten we een start met de 
omvorming van de organisatiestructuur van de federatie. 

Aanleiding voor de omvorming was de wens van het Ministerie van VWS om te komen tot 
een onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de BIG-opleidingen van de ‘Artikel 3’-
beroepen en een scheiding van de regelgevende en toezichthoudende taken. 

Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen, de 
brancheverenigingen en de opleidingsinstellingen en een onafhankelijke voorzitter, 
werkte in 2014 hard aan een voorstel voor de omvorming. Eind 2014 heeft de stuurgroep 
dit voorstel opgeleverd. De implementatie van de organisatiewijzigingen is een taak van 
de federatie; daar zult u in 2015 meer over horen. 

Graag willen we alle actieve leden bedanken voor hun bijdrage aan de resultaten die we 
in 2014 hebben bereikt. 

Namens het bestuur,

dr. J.M.H.P. (Giovanni) Timmermans
Voorzitter Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
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Inhoudsopgave

Charlott Weise

Charlott Weise (1991, Görlitz) heeft zich als beeldend kunstenaar toegelegd op de 

schilderkunst. Ze studeerde in 2014 af aan de Rietveld Academie en is momenteel deelnemer 

van De Ateliers, een onafhankelijk kunstenaarsinstituut in Amsterdam.

Twirl (voorzijde), Bubs (binnenzijde voor), Bones (p. 2), Glossy Foreplay (p. 4),  

Untitled (p. 12), Käfig (p. 17), Ouvert (p. 18), Grotto (p. 26), Untitled (binnenzijde achter)
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Bestuur

Algemeen
Conform de statuten van de FGzPt is het bestuur 
belast met het besturen en vertegenwoordigen van 
de vereniging. Statutair bestaat het bestuur uit zes 
natuurlijke personen. Tot 4 juli 2014 werden vier 
bestuursleden benoemd op voordracht van het NIP 
en twee op voordracht van de NVO. Per 4 juli 2014 
is de samenstelling van het bestuur gewijzigd met 
de inwerkingtreding van de nieuwe statuten van de 
FGzPt: de lidverenigingen NIP, NVO en NVP dragen 
elk twee bestuursleden ter benoeming voor.

De ledenraad van de FGzPt benoemt de bestuursle-
den en heeft tot taak om toezicht te houden op het 
beleid van de FGzPt. Dat gebeurt door goedkeuring 
van de jaarrekening, de begroting en het jaarplan.

Samenstelling en bijeenkomsten
Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het be-
stuur uit vijf leden: drie bestuursleden namens het 
NIP en twee bestuursleden namens de NVO.

In 2014 vond een aantal wijzigingen plaats in de 
samenstelling van het bestuur, mede als gevolg 
van de toetreding van de NVP als lid. De lidmaat-
schappen van de volgende personen zijn in 2014 
geëindigd:
–  mw. drs. M. van Korlaar (lid en penningmeester)

–  mw. dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken (lid)

Als nieuwe leden werden verwelkomd:
–  dhr. drs. P.G.M. Termaat  

(met ingang van 1-7-2014)

–  dhr. prof. dr. J.J.D.M. van Lankveld  
(met ingang van 18-9-2014)

–  mw. drs. H.M. Speelman-Komen  
(met ingang van 1-10-2014)

Met het beëindigen van het bestuurslidmaatschap 
van mw. Van Korlaar is de functie van penning-
meester overgegaan op mw. El Boushy. Gedurende 
het verslagjaar was dhr. drs. J.G. Bosman algemeen 
secretaris. Dhr. drs. M.J. Eujen nam gedurende het 
verslagjaar deel aan de bestuursvergaderingen om 
te adviseren over zaken rondom de bedrijfsvoering 
van de FGzPt. 

In 2014 vergaderde het bestuur acht maal. De 
ledenraad kwam drie maal bijeen.

Activiteiten bestuur
De belangrijkste taak van het bestuur is het leiden 
van de FGzPt; het bestuur is verantwoordelijk voor 
de vaststelling van het werkplan en de begroting 
en voor de facilitering en aansturing van de andere 
gremia. Het bestuur wordt gecontroleerd door de 
ledenraad van de FGzPt.

Organisatiewijzigingen
Het jaar 2014 stond vooral in het teken van:
–  het opzetten en in beheer nemen van het  

Opleidingsregister voor de vier ‘psy-beroepen’
–  de wijziging van de governance-structuur  

rondom de BIG-opleidingen van de  
‘Artikel 3’-beroepen

Jaarverslag FGzPt
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–  de wijziging van de statuten door de wijziging in 
de governancestructuur

–  de toetreding van een nieuw lid: de Nederlandse 
Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 

–  de wijziging van de naam van de federatie in 
FGzPt.

Opleidingsregister
Sinds 1 januari 2014 beheert de FGzPt het Oplei-
dingsregister voor de opleidingen tot
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, 
klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. 
Voor het Opleidingsregister heeft de FGzPt een 
nieuw online registratiesysteem geïntroduceerd. In 
dit systeem kunnen wijzigingen worden verwerkt 
in het opleidingsschema van deelnemers, bijvoor-
beeld een tijdelijke onderbreking van de opleiding 
of een tussentijdse wijziging van de praktijkoplei-
dingsinstelling. Het systeem is toegankelijk voor 
deelnemers aan de opleidingen, praktijkoplei-
dingsinstellingen en opleidingsinstellingen. 

Met de introductie van het online registratiesys-
teem is een eerste stap gezet naar een transparant, 
volledig en betrouwbaar register dat kosten neutraal 
door de FGzPt wordt beheerd. Daarmee is succesvol 
gevolg gegeven aan de eisen die het  Ministerie van 
VWS aan een Opleidingsregister stelt.

Bij de ingebruikname van het nieuwe Opleidings-
register zijn de gegevens van het CONO – voorheen 
de beheerder – overgezet in het nieuwe systeem. 
Veel gegevens waren in het verleden incorrect ver-
werkt, zo bleek uit een controle door de opleidings-
instellingen en praktijkopleidingsinstellingen. Met 
man en macht is gewerkt aan het actualiseren van 
de gegevens, waarna ze eind november tijdig bij 
de NZa zijn aangeleverd. De NZa bepaalt op basis 
van deze gegevens hoeveel zogeheten doorstroom-
plaatsen er beschikbaar zijn.

Governance
Begin 2013 gaf het Ministerie van VWS de beroeps-
groep te kennen dat er een onafhankelijk toezicht 
moest komen op de kwaliteit van de BIG-opleidin-
gen van de ‘Artikel 3’-beroepen. Ook diende er voor 
deze opleidingen een scheiding te komen tussen de 
regelgevende en toezichthoudende taken. Oftewel: 
de regelgevende en toezichthoudende taken voor 
de BIG-opleidingen gezondheidszorgpsycholoog 
en psychotherapeut, die vooralsnog beiden belegd 
waren  bij de Kamers Gezondheidszorgpsycholoog 
en Psychotherapeut, moesten ondergebracht 
worden bij aparte gremia. In overleg met het veld is 
een stuurgroep ingesteld om hiervoor een voorstel 
te formuleren. Deze stuurgroep bestond uit ver-
tegenwoordigers van de beroepsverenigingen, de 
brancheverenigingen en de opleidingsinstellingen, 
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter: 
prof. dr. C.P.F. van der Staak.

Eind 2014 heeft de stuurgroep haar eindrappor-
tage opgeleverd, met daarin het voorstel om het 
onafhankelijke toezicht op de kwaliteit van de 
BIG-opleidingen van de ‘Artikel 3’-beroepen te 
borgen door de regelgevende en toezichthoudende 
taken op te splitsen, net zoals dat bij de BIG-oplei-
dingen van de specialistische ‘Artikel 14’-beroepen 
het geval is: 

–  De regelgevende taken, voor zover deze taken 
niet zijn voorbehouden aan de Minister van 
VWS, worden ondergebracht bij het College 

–  De toezichthoudende taken worden onder-
gebracht bij de Registratiecommissie van de 
FGzPt.

De FGzPt fungeert daarmee als overkoepelend or-
gaan voor gezondheidszorgpsychologen, psycho-
therapeuten en de specialismen klinisch psycho-
loog en klinisch neuropsycholoog op het gebied 
van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

In december 2014 heeft de stuurgroep zichzelf op-
geheven. De implementatie van de nieuwe gover-
nancestructuur is een taak van de FGzPt. In 2015 zal 
de federatie de benodigde regelgeving formuleren 
en waar nodig ter vaststelling voorleggen aan de 
Minister van VWS.

Nieuwe statuten en een nieuwe naam
Door de voorgestelde nieuwe governancestruc-
tuur, en dan met name de onderbrenging van de 
regelgevende en toezichthoudende taken voor de 
BIG-opleidingen gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut, was een wijziging van de statu-
ten noodzakelijk. Enerzijds om de doelstelling van 
de federatie te verbreden en anderzijds om psycho-
therapieverenigingen de gelegenheid te geven om 
lid te worden van de federatie.

Begin 2014 is een Werkgroep Statutenwijziging 
(WSw) ingesteld om de statutenwijziging voor te 
bereiden. Deze werkgroep bestond uit de voorzitter 
van de stuurgroep, de algemeen secretaris van de 
federatie en het hoofd bureau van de federatie. Het 
voorstel tot wijziging van de statuten is, inclusief 
een siteletter met specifieke vervolgafspraken c.q. 
voorwaarden, besproken en vastgesteld in de le-
denraad van juni 2014. Op 4 juli 2014 is de akte van 
statutenwijziging gepasseerd bij de notaris en is de 
NVP formeel lid geworden van de federatie. 

De naam van de federatie is met de statutenwij-
ziging veranderd in Federatie van Gezondheids-
zorgpsychologen en Psychotherapeuten. Afgekort: 
FGzPt. De naamswijziging is medio september 
in alle communicatiemiddelen van de federatie 
doorgevoerd. Medio september is ook het eerste 
bestuurslid op voordracht van de NVP benoemd.

Advisering College-besluiten en benoeming 
nieuwe leden
Eén van de taken van de FGzPt is het adviseren van 
het College. Deze taak vloeit voort uit de Specialis-
menregeling Gezondheidszorgpsycholoog. In 2014 

heeft het bestuur het College geadviseerd over de 
volgende voorgenomen besluiten:
–  Besluiten Specialismen Klinisch Psycholoog en 

Klinisch Neuropsycholoog
–  Besluit Erkenningseisen Opleidingen tot Gz-psy-

choloog-specialist
–  Besluit Supervisie en Leertherapie Opleiding 

Klinisch Psycholoog

Benoeming nieuwe leden organen
Het bestuur benoemt nieuwe leden van het College 
en de Registratiecommissie. De leden worden 
voorgedragen door de beroepsverenigingen en 
opleidingsinstellingen.

Op voordracht van de beroepsverenigingen NIP 
en NVO zijn voor het College drie nieuwe leden 
benoemd voor een eerste zittingstermijn. Op 
voordracht van de opleidingsinstellingen (vLOGO) 
is voor het College één nieuw lid benoemd voor een 
eerste zittingstermijn en zijn twee leden benoemd 
voor een tweede zittingstermijn.

Op voordracht van de beroepsverenigingen NIP en 
NVO zijn voor de Registratiecommissie geen nieu-
we leden benoemd voor een eerste zittingstermijn. 
Eén lid is benoemd voor een tweede zittingster-
mijn. Op voordracht van de opleidingsinstellingen 
(vLOGO) zijn voor het College twee leden benoemd 
voor een tweede zittingstermijn.

Afstemming vacatiegeldenregeling met de 
Belastingdienst
Op advies van de accountant heeft het federatie-
bestuur haar Regeling Vacatiegelden laten toetsen 
door de Belastingdienst, om te bepalen of er sprake 
was van verplichte loonheffing. Daarbij stelde de 
FGzPt zich op het standpunt dat de vergoedingen 
niet konden worden aangemerkt als loon uit (fic-
tieve dan wel echte) dienstbetrekking, dat er geen 
sprake was van verzekeringsplicht voor de werkne-
mersverzekeringen én dat de op de vergoedingen 
de vrijwilligersvergoeding van toepassing was.
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De Belastingdienst is deels akkoord gegaan met 
het standpunt van de FGzPt: de vacatievergoedin-
gen worden niet aangemerkt als loon uit (fictieve 
dan wel echte) dienstbetrekking en er is geen 
sprake van verzekeringsplicht voor de werknemers-
verzekeringen. De Belastingdienst heeft echter ook 
geoordeeld dat er geen sprake is van vrijwilligers-
vergoeding. 

Ontwikkeling selectielijst archivering 
RSG-processen
De publiekrechtelijke taken van een organisatie 
vallen onder meer onder de Archiefwet. De ‘open-
baar gezag’-taken van de FGzPt bestaan uit de 
besluiten van de RSG tot inschrijving van gezond-
heidszorgpsycholoog-specialisten en daaraan 
verwante besluiten van de RSG, zoals besluiten tot 
herregistratie en herintreding.

Voor deze taken is een selectielijst opgesteld, die is 
afgestemd met het Nationaal Archief. Op 8 decem-
ber 2014 is de selectielijst FGzPt definitief vastge-
steld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap.

Ontwikkeling algemene voorwaarden bij 
het Opleidingsregister
Om het Opleidingsregister een juridische basis te 
geven, zijn door de werkgroep algemene voor-
waarden opgesteld. In de Algemene Voorwaarden 
Opleidingsregister is onder meer geregeld: 

–  welke gegevens van opleidelingen en (praktijk)
opleidingsinstellingen worden geregistreerd

–  wie welke gegevens mag wijzigen
–  wanneer een opleideling wordt uitgeschreven
–  welke verplichtingen er gelden voor opleidelin-

gen en (praktijk)opleidingsinstellingen

De regeling is op 1 januari 2014 ingegaan. Gedu-
rende het jaar zijn de algemene voorwaarden twee 
keer geactualiseerd als gevolg van verdere ontwik-
kelingen van het online registratiesysteem.

Advisering over nieuwe structuur voor 
toewijzing opleidingsplaatsen
Na de opheffing van het CONO per 1 augustus 
2014 is een stuurgroep ingesteld, bestaande uit 
afgevaardigden van de beroeps- en branchevereni-
gingen en de opleidingstellingen. Deze stuurgroep 
heeft, met ondersteuning van een kwartiermaker, 
een nieuwe organisatie tot stand gebracht: de 
Stichting TOP-opleidingsplaatsen. Deze organisatie 
is verantwoordelijk voor de toewijzing van nieuwe 
instroomplaatsen voor de opleidingen tot gz-psy-
choloog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, 
klinisch neuropsycholoog en de verpleegkun-
dig-specialist GGZ.

De FGzPt is geen belanghebbende in de Stichting 
TOP-opleidingsplaatsen. Dat zijn vooral de be-
roeps- en brancheverenigingen. Als beheerder van 
het opleidingsregister van vier van de vijf beroepen 
is de FGzPt wel betrokken geweest: de FGzPt heeft 
geadviseerd bij de totstandkoming van de stichting 
en heeft deelgenomen aan de rondetafelconfe-
rentie die voor de oprichting van de stichting was 
georganiseerd.

Service Level Agreement tussen CIBG en FGzPt
In de bestuursvergadering van november 2014 is de 
eerste versie van de Service Level Agreemeent (SLA) 
tussen het CIBG en de FGzPt besproken. Deze SLA 
is het resultaat van gesprekken tussen het CIBG 
en (een vertegenwoordiging van) de specialisti-
sche registratiecommissies Wet BIG, om te komen 
tot een zogenoemd 1-loket van behandeling van 
buitenlandse verzoeken om registratie. Begin 2015 
is de SLA tussen FGzPt en CIBG afgesloten.

Commissies
Voor het beheer van het Opleidingsregister en 
het accrediteren van bij- en nascholing heeft het 
bestuur twee uitvoeringscommissies ingesteld: 
de commissie Opleidingsregister en de Accredi-
tatiecommissie. Hierna volgt een verslag van hun 
activiteiten. 

Commissie Opleidingsregister

Voor het bijhouden van het Opleidingsregister is, 
conform artikel 3 van de Algemene voorwaarden 
Opleidingsregister, door het bestuur een onafhan-
kelijke commissie ingesteld. De commissie Oplei-
dingsregister houdt toezicht op de naleving van 
de Algemene Voorwaarden Opleidingsregister en 
besluit over de inschrijving, wijziging en doorhaling 
in het Opleidingsregister.

Samenstelling
De commissie Opleidingsregister bestaat uit zeven 
leden. De Kamer gezondheidszorgpsycholoog, de 
Kamer psychotherapeut, het P-opleidersoverleg 
(LPO) en de vLOGO hebben ieder één lid voorge-
dragen en de Registratiecommissie Specialismen 
Gezondheidszorgpsycholoog heeft twee leden 
voorgedragen. Verder vertegenwoordigt één lid de 
groep van opleidelingen.

In het verslagjaar zijn de volgende leden benoemd:
–  dhr. dr. L.A.M. Schipperheijn (voorzitter)
–  mw. drs. F. Zwanepol
–  dhr. M.J.M. van Rozendaal
–  mw. drs. J.W. van der Plas
–  dhr. drs. M. Cox
–  mw. drs. C. Oele

De zetel voor de opleidelingen is nog vacant.
De heer mr. P.M. Smids fungeerde in het verslagjaar 
als secretaris van de commissie.

In 2014 vergaderde de commissie twee maal.

Activiteiten
A. Behandeling aanvragen
Alle opleidelingen die ná 1 juli 2014 starten, zijn ver-
plicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister.  
De commissie Opleidingsregister besluit conform 
de algemene voorwaarden over de inschrijving, 
wijziging en doorhaling in het Opleidingsregister. 
In het verslagjaar hebben 384 opleidelingen zich 

ingeschreven in het register, waarvan:
–   301 in opleiding tot gezondheidszorg- 

psycholoog, á € 100,00 ex. btw.
–  63 in opleiding tot klinisch psycholoog,  

á € 150,00 ex. btw.
–  20 in opleiding tot psychotherapeut,  

á € 150,00 ex. btw.

De afhandeling van de inschrijfverzoeken is voor 
een belangrijk deel gemandateerd aan het onder-
steunend bureau.

B. Beleidsbepaling
In het verslagjaar heeft de commissie zich gecon-
centreerd op het formuleren van beleidsregels en 
een nadere concretisering van de bepalingen in de 
Algemene voorwaarden, zoals de wijze waarop het 
Opleidingsregister omgaat met opleidelingen die 
nalaten of vergeten zich aan te melden voor het 
opleidingsregister, de wijze van registratie van ver-
lofperioden van opleidelingen, de registratiewijze 
van samenwerkingsverbanden tussen praktijkop-
leidingsinstellingen en de informatievoorziening 
aan opleidelingen en praktijkopleidingsinstellin-
gen. Daar waar mogelijk is afstemming gezocht 
met bestaande (wettelijke) regelgeving en de 
regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) op dit gebied.
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In het verslagjaar bestond de accreditatiecom-
missie uit acht leden. Op de website www.fgzpt.nl 
staat een overzicht van de leden van de accredita-
tiecommissie in het jaar 2014.

De accreditatiecommissie werd ondersteund door 
een ambtelijk secretaris, mr. P.M. Smids, en een 
accreditatiecoördinator, mw. H.M. Bakker.

In 2014 kwam de accreditatiecommissie één keer 
samen om te spreken over de inhoudelijke en 
procedurele behandeling van aanvragen. De af-
handeling van de accreditatieaanvragen geschiedt 
volledig elektronisch, met behulp van het online 
elektronisch beoordelingssysteem PE-online.

Activiteiten
A. Behandeling aanvragen
In 2014 zijn 199 accreditatieverzoeken KP ontvan-
gen, waaronder 8 buitenlandse accreditatieverzoe-
ken. In dezelfde periode zijn voor de beroepsgroep 
klinisch psychologen 145 accreditatieverzoeken 
goedgekeurd, 20 verzoeken afgewezen en 4 verzoe-
ken teruggestuurd. In de eerste drie maanden van 
2014 zijn 51 accreditatieverzoeken KNP ontvangen, 
waaronder 6 buitenlandse accreditatieverzoeken. 
In dezelfde periode zijn 36 accreditatieverzoeken 
goedgekeurd, 12 verzoeken afgewezen en 18 ver-
zoeken teruggestuurd. 
De reden van het grote aantal teruggestuurde aan-
vragen houdt verband met de inwerkingtreding van 
de herziene kaderregeling accreditatie herregistra-
tie (hierna: herziene kaderregeling) per 1 april 2014. 
Daarbij is het onderscheid tussen de specialismen 
komen te vervallen.

Sinds 1 april 2014: 
–  wordt er bij accreditatieaanvragen geen onder-

scheid meer gemaakt tussen de specialismen
–  geldt de eis van patiëntgebondenheid van scho-

ling niet langer
–  kunnen individuele binnenlandse aanvragen 

worden ingediend

Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie Herregistratie beoor-
deelt aanvragen van aanbieders om bij- en nascho-
ling te accrediteren in het kader van de herregistra-
tie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. 
Om voor herregistratie in aanmerking te kunnen 
komen, moeten zij gemiddeld minimaal 20 uur per 
jaar geaccrediteerde bij- en nascholing volgen.

Aanvragen tot accreditatie dienen in beginsel te 
worden gedaan door aanbieders van cursussen, 
workshops en seminars. Voor specialisten bestaat 
de mogelijkheid om scholingsaanbod (bijvoorbeeld 
wetenschappelijke congressen) zelf ter accreditatie 
voor te dragen. 

Tot 1 april konden alleen individuele aanvragen 
voor buitenlands scholingsaanbod worden inge-
diend. Sinds 1 april kunnen specialisten echter ook 
voor binnenlands scholingsaanbod accreditatie 
aanvragen. 

Sinds 3 oktober 2014 geldt dat alle scholing die 
na 1 april 2014 voltooid is geaccrediteerd moet 
zijn. Alleen dan telt deze scholing mee voor de 
herregistratie. Dat betekent dat specialisten 
deze scholing niet langer kunnen opvoeren onder 
‘overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’. 
Waarschijnlijk zal de behoefte daaraan kleiner zijn, 
omdat sinds 1 april 2014 ook niet-patiëntgebonden 
scholing geaccrediteerd kan worden. 

Samenstelling en bijeenkomsten
De Accreditatiecommissie Herregistratie is een 
onafhankelijke commissie, die direct onder het be-
stuur van de FGzPt valt. De leden van de accredita-
tiecommissie zijn klinisch psycholoog en/of klinisch 
neuropsycholoog. Ze beschikken over ruime kennis 
van de verschillende aandachtsgebieden binnen de 
specialismen en de daarbij horende opleidingsmo-
gelijkheden.

Voor de specialismen zijn in de periode van 1 april 
tot en met 31 december 2014 690 accreditatieaan-
vragen ontvangen, waaronder 50 buitenlandse 
accreditatieverzoeken, en 5 binnenlandse aanvra-
gen. In deze periode zijn 484 accreditatieverzoe-
ken goedgekeurd, 21 verzoeken afgewezen en 14 
verzoeken teruggestuurd. 

Het totaal aantal accreditatieverzoeken in 2014 
bedraagt 943, waaronder 64 buitenlandse aanvra-
gen (6,8%) en 5 binnenlandse (0,5%). In dezelfde 
periode zijn 665 aanvragen goedgekeurd (88,2%), 
53 verzoeken afgewezen (7%), en 36 verzoeken 
teruggestuurd (4,8%).

In 2013 bedroeg het totaal aantal ingediende 
accreditatieaanvragen 919, waaronder zich 35 
buitenlandse aanvragen (3,8%) bevonden. In de ge-
noemde periode zijn 765 aanvragen goedgekeurd 
(82,6%), 121 aanvragen afgewezen (13,1%), en 40 
aanvragen teruggestuurd (4,3%).  

Het aantal aanvragen is in 2014 gestegen door 
een toename van individuele (zowel binnen- als 
buitenlandse) aanvragen. Het percentage geac-
crediteerde aanvragen kent ook een toename in 
2014. De mogelijke afname van aanvragen, doordat 
accreditatieaanvragen sinds 1 april 2014 voor beide 
specialismen gelden, lijkt gecompenseerd te wor-
den door de mogelijkheid om niet-patiëntgebon-
den scholing geaccrediteerd te krijgen. 

B. 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 accreditatie-
aanvragen voor de deelnemende verenigingen te 
screenen op volledigheid en betaling. Doel daarvan 
is om een snellere afhandeling te bevorderen van 
de accreditatieaanvragen die bij de samenwerken-
de verenigingen worden ingediend. De samenwer-
kende verenigingen zijn: 

–  FGzPt 
–  NIP 
–  NVO 
–  VGCt 
–  VCgP 
–  NVRG 

De accreditatiecoördinator is 8 uur per week be-
schikbaar voor de coördinatietaken.

De gezamenlijke verenigingen zijn afgelopen jaar 
twee maal bijeen geweest voor overleg. Daarbij 
kwam onder meer de onderlinge samenwerking 
aan bod en de samenwerking met Xaurum (leve-
rancier van het digitale accreditatiesysteem). De 
samenwerkende verenigingen zijn tevreden over 
de samenwerking en over de verrichtingen van de 
coördinator.

Overzicht aantal beoordeelde aanvragen ten opzichte van 2012 en 2013

KP KNP

Beoordeeld Toegekend  

(deels/geheel)

Beoordeeld Toegekend  

(deels/geheel)

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

2013 797 693 (87%) 158 (82%)

2014 688 629 (91%) 585 520 (89%)
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Algemeen
Krachtens de Specialismenregeling Gezondheids-
zorgpsycholoog (Regeling) is het College Specialis-
men Gezondheidszorgpsycholoog (College) verant-
woordelijk voor de aanwijzing van specialismen en 
de regelgeving omtrent deze specialismen, waaron-
der de eisen voor de erkenning van hoofdopleiders 
en opleidingsinstellingen en de eisen voor (her-)
inschrijving van specialisten in het register. 

Belangrijke aandachtspunten voor het College in 
2014 waren: 
–  de modernisering van de specialistenopleidin-

gen
–  de aanpassing van de opleidingsbesluiten 
–  de discussie over de wijziging van de governan-

cestructuur van de psychologische BIG-oplei-
dingen

Samenstelling en bijeenkomsten
Volgens de Regeling bestaat het College uit ten 
minste tien gewone leden. Minimaal de helft 
daarvan 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 
wordt een plaatsvervanger benoemd. Daarnaast 
onderscheidt de Regeling adviserend leden, onder 
wie vertegenwoordigers van brancheorganisaties 
en van een aantal andere instanties en groeperin-
gen die betrokken zijn bij het werk van het College, 
zoals de Registratiecommissie Specialismen Ge-
zondheidszorgpsycholoog (RSG), praktijkopleiders 
en gz-psychologen in opleiding tot specialist. 

College Specialismen 
Gezondheidszorgpsycholoog

In 2014 vond een aantal wijzigingen plaats in de sa-
menstelling van het College. De lidmaatschappen 
van de volgende personen zijn in 2014 geëindigd:
–  Dr. P.M. Soons (lid en voorzitter)
–  Prof. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe (lid)
–  Drs. A.P.M. Verstappen (adviserend lid)

Als secretaris trad tot 1 juni 2014 drs. P. van Drunen op. 
 
Tijdens een diner op 9 september 2014 is aan het 
afscheid van voornoemde personen aandacht 
besteed.

Als nieuwe leden konden worden verwelkomd:
–  Dr. Th.A.M. Deenen (lid met ingang van 1 juni 

2014)

–  Drs. D.E. Schultheiss (adviserend lid met ingang 

van 1 juli 2014)

–  Dr. M.M. Rijkeboer (lid met ingang van 1 december 

2014, voorheen plaatsvervangend lid)

–  Dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken (lid met ingang 

van 1 december 2014)

De volgende leden zijn herbenoemd voor een 
tweede termijn:
–  Prof. dr. J.I.M. Egger (met ingang van 12 juli 2014)
–  Prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld (met ingang van 12 

juli 2014)

Op 3 juni 2014 hebben de Collegeleden uit hun 
midden prof. dr. A. de Keijser als voorzitter gekozen 
en dr. A. van Dijke als vice-voorzitter. 
Met ingang van 1 juni 2014 is mr. M.C.J. Rozijn 
secretaris van het College.
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beroeps- en opleidingsgebouw van psychologen 
in de gezondheidszorg. In dat jaar hebben evenwel 
13 (beroeps)verenigingen voor de psychologie, 
waaronder het NIP en de NVGzP, besloten tot een 
samenwerking die onder andere moet leiden tot 
een visie op het beroepsgebouw. Het College heeft 
daarop besloten het eigen initiatief niet door te 
zetten en de ontwikkelingen rondom de op te stel-
len visie af te wachten. 

B. Positionering specialismen
De maatschappelijke positionering van specialis-
men is voor het College een permanent punt van 
aandacht. In dat kader heeft de Werkgroep Klinisch 
Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog in 2013 in op-
dracht van het College beroepsprofielen opgesteld 
van de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsy-
choloog. Over beide conceptprofielen heeft in 2014 
overleg plaatsgevonden tussen het federatiebestuur 
FGzPt, NIP, NVGzP, College en de opstellers van de 
profielen, onder leiding van de voorzitter van het 
College. Dit heeft geleid tot verdere aanpassing van 
beide profielen. Beide profielen konden niet in 2014 
worden voltooid. De afronding ervan is voorzien in 
de eerste helft van 2015. 

C. Opleidingsfonds/capaciteitsraming
Het College heeft samen met vLOGO, LPO en 
hoofdopleiders een brief aan de Minister van VWS 
gestuurd over de capaciteit van de specialistenop-
leidingen. Hierin wordt onder meer gepleit voor 
opname van de klinische neuropsychologie in het 
opleidingsfonds en een ophoging van de subsidie 
voor opleidingsplaatsen klinische psychologie. 

Naar aanleiding van deze brief hebben de opstel-
lers daarvan, waaronder het College, overleg ge-
voerd met het Ministerie van VWS op 14 april 2014. 
De Minister van VWS heeft bij brief van 12 juni 2014 
aan de Tweede Kamer laten weten dat er een ho-
gere instroom beschikbaar komt voor de opleidin-
gen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. 
Daarnaast geeft de minister aan dat vanaf 2016 ook 

de opleidingen KNP voor beschikbaarheidsbijdrage 
in aanmerking komen.

D. Kwaliteitskader en erkenningsprotocol
Het College heeft als een van de activiteiten 
voor 2014 geformuleerd: een kwaliteitskader en 
erkenningsprotocol ontwikkelen voor de praktij-
kopleiding, zo mogelijk voor de vier psychologische 
BIG-opleidingen en in samenwerking met de Kamer 
Gezondheidszorgpsycholoog en de Kamer Psycho-
therapeut per 1 januari 2015. Daarop is, mede in op-
dracht van het College, een werkgroep ingesteld, 
waarin leden van het College participeerden.

Op 18 december 2014 heeft de werkgroep haar 
werkzaamheden afgerond en aan onder andere het 
College een Kwaliteits- en erkenningskader aange-
boden voor de erkenning van praktijk(opleidings)
instellingen ten behoeve van de psychologische 
vervolgopleidingen tot Gezondheidszorgpsycho-
loog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en 
Klinisch Neuropsycholoog . In 2015 zal het College 
het vervolg op het kader bepalen.

E. Governance psy-opleidingen
In 2013 hebben de beroepsverenigingen NIP, NVO 
en NVP, de brancheverenigingen en de vLOGO een 
Stuurgroep Governance (stuurgroep) ingesteld, om 
te komen tot de ontwikkeling van een nieuwe, geïn-
tegreerde governancestructuur voor de psychologi-
sche BIG-opleidingen.

Medio 2013 presenteerde de stuurgroep een eerste 
blauwdruk voor de nieuwe governancestructuur, 
bestaande uit één Federatie Psychologische 
Beroepen, gevormd vanuit NIP, NVO, en NVP. Deze 
Federatie kent één college en één registratiecom-
missie voor de specialismen en de basisberoepen 
(gz-psycholoog en psychotherapeut). Onder het 
college zouden verschillende kamers ingesteld wor-
den voor de afzonderlijke beroepen/opleidingen.

Per eind 2014 had het College één vacature onder 
de gewone leden. Dit betrof een lidmaatschap 
op voordracht van de NVO. Daarnaast was er één 
vacature voor een adviserend lid en waren er negen 
vacatures voor plaatsvervangend leden. 
Op de website www.fgzpt.nl staat een overzicht van 
de samenstelling van het College per 31 december 
2014.

Het College kwam in 2014 drie maal bijeen. 

Regelgeving
In 2014 heeft het College zich over de volgende 
besluiten gebogen:

Het Besluit Specialisme Klinische Psychologie
Dit betrof de verwerking van het opleidingsplan 
klinische psychologie in het besluit, de verwerking 
van de in 2011 en 2012 vastgestelde nieuwe eisen 
aan praktijkopleiders, werkbegeleiders en super-
visoren, aanpassingen op basis van de visitatie van 
de opleidingen klinisch psycholoog door de RSG 
en de introductie van het in 2014 door de FGzPt 
ingestelde Opleidingsregister.
Een deel van de formele vaststelling van dit besluit, 
inclusief de daaraan verbonden adviesprocedure, 
heeft in 2014 plaatsgevonden. De vaststelling zal 
worden afgerond in 2015.

Het Besluit Specialisme Klinische 
Neuropsychologie
Dit betrof de verwerking van het opleidingsplan 
klinische neuropsychologie in het besluit, de ver-
werking van de in 2011 en 2012 vastgestelde nieuwe 
eisen aan praktijkopleiders, werkbegeleiders en 
supervisoren  en de introductie van het in 2014 door 
de FGzPt ingestelde Opleidingsregister. 
Een deel van de formele vaststelling van dit besluit, 
inclusief de daaraan verbonden adviesprocedure, 
heeft in 2014 plaatsgevonden. De vaststelling zal 
worden afgerond in 2015.

Het Besluit Supervisie Werkbegeleiding 
Leertherapie Specialistenopleidingen
Dit betrof de verwerking van de in 2011 en 2012 
vastgestelde nieuwe eisen aan praktijkopleiders, 
werkbegeleiders en supervisoren. Het besluit is van 
toepassing op beide specialismen klinische psycho-
logie en klinische neuropsychologie.
Een deel van de formele vaststelling van dit besluit, 
inclusief de daaraan verbonden adviesprocedure, 
heeft in 2014 plaatsgevonden. De vaststelling zal 
worden afgerond in 2015.

Het Besluit Erkenningseisen 
Specialistenopleidingen
Dit betrof de verwerking van de in 2011 en 2012 
vastgestelde nieuwe eisen aan praktijkopleiders, 
werkbegeleiders en supervisoren. Daarnaast ging 
het om de integratie van het vigerende Besluit 
Erkenningseisen Opleiding Klinische Psychologie 
en het vigerende Besluit Erkenningseisen Opleiding 
Klinische Neuropsychologie.
Een deel van de formele vaststelling van dit besluit, 
inclusief de daaraan verbonden adviesprocedure, 
heeft in 2014 plaatsgevonden. De vaststelling zal 
worden afgerond in 2015.

Het Besluit Herregistratie 
Gezondheidszorgpsycholoog-specialisten
Op basis van de evaluatie van de eerste herregis-
tratieronde is in 2013 het Besluit Herregistratie Ge-
zondheidszorgpsycholoog-specialisten aangepast. 
Na instemming van de minister op 10 december 
2013 is het nieuwe besluit op 1 april 2014 in werking 
getreden. 

Overige activiteiten 
A. Ontwikkeling beroeps- en opleidingsgebouw 
gz-psycholoog
Het College heeft in zijn jaarplan 2014 opgenomen 
dat het College het initiatief zal nemen voor een 
overleg met andere betrokken partijen (Kamers, 
beroepsverenigingen, brancheorganisaties, 
opleidingsinstellingen) over de toekomst van het 
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F. Externe contacten
Op ambtelijk niveau werd in 2014 contact onder-
houden met diverse partijen die voor het functio-
neren van het College relevant zijn, zoals het 
FGzPt- bestuur, VWS, het NIP, NVO, de RSG, de be-
roepsverenigingen en de Kamers Psychotherapeut 
en  Gezondheidszorgpsycholoog. Verder participeer-
de het College in het periodiek overleg van de voor-
zitters en secretarissen van de specialistencolleges 
van BIG-beroepen met ‘artikel 14’-specialismen. 

G. Voorlichting 
De activiteiten op het gebied van voorlichting 
bestonden uit:
–  individuele voorlichting: bijdragen aan de web-

site van de Federatie 
–  documentatie: verspreiding van de bundel van 

regelgeving en beleidsregels
–  publicaties: medewerking aan de afronding van 

een Engelstalige voorlichtingsbrochure over 
de wettelijke regeling van de psychologische 
beroepen in Nederland, bestemd voor buiten-
slands gediplomeerden die zich in Nederland 
willen vestigen en andere geïnteresseerden. 
Daarnaast werd bijgedragen aan de voorberei-
ding van de beroepsprofielen klinisch psycho-
loog en klinisch neuropsycholoog.

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

Op 3 februari 2014 hebben NIP, NVO en NVP een 
intentieovereenkomst getekend om de FGzP om te 
vormen en uit te breiden tot één omvattende orga-
nisatie voor de governance van de BIG-opleidingen 
tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch 
psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Op 4 juli 
2014 is de NVP formeel toegetreden tot de FGzP en 
zijn de statuten van de FGzP daarop aangepast. De 
FGzP heet sindsdien FGzPt. 

In dat kader heeft de stuurgroep in 2014 een Werk-
groep Regelgeving ingesteld, met als opdracht: het 
schrijven van een notitie, waarin nadere invulling 
wordt gegeven aan de voorstellen van de Stuur-
groep inzake de omvorming van het huidige Colle-
ge en de huidige Kamers naar de nieuwe structuur. 
De werkgroep bestond grotendeels uit vertegen-
woordigers van het College en beide Kamers. 

De werkgroep heeft na een consultatieronde 
omtrent de conceptrapportage een eindrapporta-
ge opgesteld. Deze eindrapportage is in juni 2014 
aangeboden aan de stuurgroep. De conceptrap-
portage is besproken in de collegevergadering van 
3 juni 2014; de eindrapportage is besproken in de 
collegevergadering van 9 september 2014. Telkens 
heeft het College op basis van de bespreking van 
de rapportage aan de stuurgroep geadviseerd.

Door de RSG is het initiatief genomen om, parallel 
aan de Werkgroep Regelgeving, een Werkgroep 
Toezicht en Registratie in te stellen. Doel was om 
de transitie van de huidige registratiecommissie en 
de beide Kamers naar één centrale commissie voor 
registratie en toezicht van de vier psychologische 
BIG-opleidingen verder uit te werken. Deze werk-
groep heeft in juni 2014 een eindrapportage aan de 
stuurgroep aangeboden. Over de rapportage heeft 
het College advies uitgebracht aan de stuurgroep. 
Vanuit het College participeerde de secretaris in 
deze werkgroep.
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Registratiecommissie Specialismen 
Gezondheidszorgpsycholoog 

Algemeen
Krachtens de Specialismenregeling Gezond-
heidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) 
verantwoordelijk voor: 
–  de instelling van registers van gezondheidszorg-

psychologen-specialist, zoals bedoeld in de Wet 
BIG

–  het inschrijven van personen in deze registers
–  het hernieuwen van de inschrijving (herregistra-

tie en herintreding)
–  de doorhaling uit een register
–  de erkenning van opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders 
–  het houden van toezicht op de naleving van 

besluiten van het College Specialismen Gezond-
heidszorgpsycholoog (CSG) door de erkende 
opleidingsinstellingen en hoofdopleiders. 

De RSG houdt twee specialistenregisters voor 
gezondheidszorgpsychologen: het register van 
klinisch psychologen en het register van klinisch 
neuropsychologen.

Samenstelling, uitvoeringscommissies en 
vergaderingen
Samenstelling RSG
De RSG bestaat uit twaalf gewone leden. Vier leden 
worden benoemd op voordracht van het Neder-
lands 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 (afzonder-
lijk dan wel gezamenlijk). Elk van de leden moet 
een plaatsvervanger hebben. De (plaatsvervan-
gend) leden moeten allen specialist zijn.

Daarnaast kent de RSG de volgende adviserend 
leden: de secretaris van het CSG, een vertegen-
woordiger van de gezondheidszorgpsychologen in 
opleiding tot specialist, een vertegenwoordiger van 
de praktijkopleiders en een vertegenwoordiger van 
de coördinatoren van de opleidingen tot specialist.
 
In 2014 vonden de volgende wijzigingen plaats in de 
samenstelling van de RSG: 
–  de vacature die op 31 december 2013 bestond 

voor één van de leden op voordracht van het 
NIP is in 2014 vervuld door mevrouw drs. R. van 
Oort;

–  het adviserend lid de secretaris van het CSG, de 
heer drs. P. van Drunen, legde in 2014 zijn functie 
neer. Hij is opgevolgd door de nieuwe secretaris 
van het CSG, de heer mr. M.C.J. Rozijn.

Op 31 december 2014 had de RSG vijf vacatures 
voor plaatsvervangend leden. 

Op de website www.fgzpt.nl staat een overzicht van 
de leden, plaatsvervangend leden en adviserend 
leden op 1 januari 2014 en 31 december 2014.
 
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 voorzitter moest wegens ziekte 
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 halverwege het verslagjaar zijn werkzaamheden als 
voorzitter neerleggen. Zijn functie wordt sindsdien 
waargenomen door de vicevoorzitter.
 
De secretaris van de RSG was mevrouw mr. J. 
Siemons.

Uitvoeringscommissies
De RSG heeft op basis van artikel 27 van de Spe-
cialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog 
de mogelijkheid om uitvoeringscommissies in het 
leven te roepen. 

In 2014 bestonden de volgende uitvoeringscom-
missies:
–  de Commissie van Uitvoering Registratie Kli-

nisch Psycholoog (CURK)
–  de Commissie van Uitvoering Registratie Kli-

nisch Neuropsycholoog (CURN)
–  de Commissie van Uitvoering Erkenningsproce-

dure (CUE)

Op de website www.fgzpt.nl staat een overzicht van 
de taken en de samenstelling van de uitvoerings-
commissies op 31 december 2014.

Vergaderingen
In het verslagjaar kwam de RSG vier keer bijeen: op 
7 februari, 25 april, 4 juli en 3 oktober.

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 opleidings-
instelling en hoofdopleider. 

De overgangsregeling was bedoeld voor mensen 
die niet de reguliere opleiding tot klinisch psy-
choloog hadden voltooid, maar die wel voldoende 
praktijkervaring en deskundigheid op het terrein 

van de klinische psychologie hadden opgedaan 
voordat het register bestond. De overgangsre-
geling is op 23 september 2006 voor inschrijving 
gesloten.

Op dit moment is instroom in het register alleen 
nog mogelijk na afronding van de reguliere oplei-
ding tot klinisch psycholoog en voor buitenslands 
gediplomeerde klinisch psychologen (zie hierna). 
Per jaar ronden gemiddeld 50 personen de regulie-
re opleiding tot klinisch psycholoog af.

Op 31 december 2014 bevatte het register 2.159 
klinisch psychologen.

Register klinisch neuropsychologen
Het register van klinisch neuropsychologen bestaat 
sinds 1 januari 2009. 

Ook voor het register van klinisch neuropsycho-
logen 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 neuro-
psychologen. De opleiding tot klinisch neuropsy-
choloog bestaat sinds 2004. Elke twee jaar begint 
een nieuwe groep van ongeveer 16 gezondheids-
zorgpsychologen aan de opleiding. In april 2014 is 
de laatste groep gestart.

Op 31 december 2014 bevatte het register 132 
klinisch neuropsychologen.

Buitenslands gediplomeerden
Sinds 1 oktober 2008 kunnen gezondheidszorgpsy-
chologen met een buitenlands diploma bij de RSG 
verzoeken om erkenning van hun beroepskwali-
ficatie. Erkenning kan alleen plaatsvinden als de 
aanvrager is geregistreerd voor het basisberoep 
van gezondheidszorgpsycholoog. Met een door de 
RSG erkende beroepskwalificatie kan een aanvra-
ger vervolgens om inschrijving verzoeken in het 

register van klinisch psychologen en/of klinisch 
neuropsychologen. Toetsing van de aanvraag vindt 
plaats aan de Europese richtlijn 2005/36/EG, de 
Algemene wet erkenning beroepskwalificaties, het 
Besluit Buitenslands Gediplomeerde Gezondheids-
zorgpsycholoog-specialisten van het CSG en het 
hierop gebaseerde beleid van de RSG. 

In 2014 werd één verzoek om registratie als klinisch 
psycholoog ontvangen op basis van een buiten-
landse beroepskwalificatie. Deze werd in het 
verslagjaar afgewikkeld. Daarnaast werden in het 
verslagjaar vier aanvragen van buitenslands gedi-
plomeerden uit 2013 afgewikkeld. Besluitvorming 
vond plaats in de uitvoeringscommissie CURK, die 
gemandateerd is om over deze verzoeken te beslis-
sen. Van één persoon werd de beroepskwalificatie 
direct erkend. De overige vier personen kregen 
een aanpassingsstage opgelegd. In 2014 verzocht 
daarnaast één persoon met een beroepskwali-
ficatie uit de Verenigde Staten om inschrijving. 
Aangezien deze persoon nog niet was ingeschreven 
als gezondheidszorgpsycholoog, verwees de RSG 
haar naar het CIBG. Deze aanvraag was daar nog 
in behandeling ten tijde van het schrijven van dit 
jaarverslag.

Op 2 juni 2014 deed de bestuursrechter Amster-
dam uitspraak in een beroepsprocedure van een 
aanvraag uit 2009. Het betrof een persoon met een 
Hongaarse beroepskwalificatie. Zie ‘Bezwaar en 
beroep’ voor meer informatie over deze zaak.

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 Minister van VWS 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stemde in 2014 
in met het gewijzigde Besluit Herregistratie. De 
wijzigingen zijn op 1 april 2014 in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2014 zijn:
–  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 toet-
sing. 

–  Het minimum aantal uren geaccrediteerde bij- 
en nascholing en intercollegiale toetsing is als 
gevolg hiervan omhoog gegaan van respec-
tievelijk 80 en 40 uur naar 100 en 50 uur in de 
registratieperiode van vijf jaar. 

–  Accreditatie van een bij- en nascholing levert 
evenveel punten op voor klinisch psychologen 
als voor klinisch neuropsychologen

–  Individueel in Nederland gevolgde bij- en na-
scholing kan ter accreditatie worden aangebo-
den. Tot 1 april 2014 kon dit alleen met in het 
buitenland gevolgde bij- en nascholing.

De wijzigingen in de eisen voor herregistratie zijn 
verwerkt in het digitale herregistratiesysteem van 
de RSG. De wijzigingen zijn vervolgens gecommu-
niceerd, door aan alle specialisten een informatieve 
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RINO Zuid-Nederland werd aangeboden. Voorts 
is navraag gedaan naar het vrijstellingenbeleid 
in algemene zin, zoals de hoofdopleiders klinisch 
psycholoog dit hanteren. Tot slot is de RSG (de 
CUE) in 2014 een nader onderzoek begonnen naar 
het specifieke vrijstellingenbeleid van de stichting 
PDO-GGZ Amsterdam ten aanzien van vier psycho-
therapeuten.

Op 31 december 2014 waren de volgende instellin-
gen 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;

2.  de stichting PDO-GGZ Utrecht (V&O gezamen-
lijk 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 Univer-
siteit Nijmegen/stichting praktijkinstellingen 
PDO-GGZ, regio Oost-Nederland (V&O): hoofd-
opleider de heer prof. dr. J.I.M. Egger (sinds 1 
maart 2014);

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

6.  het samenwerkingsverband RUG en de 
stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio 
Oost-Noord-Nederland (V&O): de heer prof. dr. 
A. de Keijser; 

7.  de stichting PDO-GGZ Amsterdam (V&O): me-
vrouw dr. A. van Dijke.

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 neuropsycho-
loog is de stichting PaON (Postacademische Oplei-
dingen in de Klinische Neuropsychologie).  

mail te sturen. Op de website van de FGzPt is ook 
uitgebreid aandacht besteed aan de veranderingen.

Herintreding
Sinds 1 juni 2012 kunnen voormalig geregistreerde 
specialisten, van wie de registratie door tijdsver-
loop is doorgehaald, om herintreding verzoeken. 
De eisen voor herintreding staan in het Besluit Her-
intreding. Samengevat houden ze in dat de aanvra-
ger 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 vier keer gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 

Toezicht RSG: opleidingsinstellingen en 
hoofdopleiders
De RSG is verantwoordelijk voor het toezicht op de 
kwaliteit van de specialistische opleidingen en op 
een correcte uitvoering van de besluiten van het 
CSG door de opleidingen. De uitvoering van het 
toezicht heeft de RSG gemandateerd aan de uitvoe-
ringscommissie CUE. De CUE adviseert de RSG ook 
over de besluitvorming inzake het toezicht.

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 Gezondheidszorg-
psycholoog dienen alle opleidingsinstellingen en 
hoofdopleiders eens in de vijf jaar te worden gevisi-
teerd. De laatste visitatieronde van de opleidings-
instellingen tot klinisch psycholoog vond plaats in 
2011-2012. Daarnaast vindt jaarlijks toezicht plaats 
in de vorm van een vragenlijst die moet worden 
ingeleverd.

In het verslagjaar is, in het kader van het toezicht, 
specifiek navraag gedaan naar de opleiding tot 
klinisch psycholoog Ouderen die door de stichting 

De hoofdopleider is mevrouw prof. dr. J.T. 
Swaab-Barneveld. Beide zijn voor onbepaalde tijd 
erkend zonder aanvullende voorwaarden.

In het verslagjaar werd de eerste visitatie van de 
opleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. 
De RSG stelde in haar vergadering van 4 juli 2014 
de rapportage definitief vast. De RSG concludeerde 
dat de onvoorwaardelijke erkenning van de oplei-
ding en de hoofdopleider in stand konden blijven. 
De opleiding is van voldoende specialistisch niveau. 

De RSG signaleerde wel een aantal aandachts-
punten. Deze betroffen onder meer de planning 
en communicatie tussen de RINO Groep (die de 
opleiding feitelijk verzorgt), de docenten en de 
opleidelingen. In het blok Behandeling zou voorts 
meer onderwijs moeten worden gegeven in be-
handelvaardigheden. De RSG verzocht de stichting 
PaON om haar uiterlijk op 1 januari 2015 te infor-
meren over de manier waarop met de aandachts-
punten werd omgegaan. De stichting voldeed op 21 
november 2014 aan dit verzoek. 

Bezwaar, beroep en overige gerechtelijke 
procedures
De RSG is een zelfstandig bestuursorgaan zoals 
bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, voor 
zover zij besluiten neemt op het gebied van erken-
ning 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 2014
Bezwaarschriften tegen besluiten van de RSG 
worden behandeld door een onafhankelijke advies-
commissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Algemene 
Wet Bestuursrecht. De adviescommissie adviseert 

de RSG over de afdoening van bezwaarschriften. 

In 2014 zijn twee bezwaarschriften bij de RSG ont-
vangen. In het eerste bezwaarschrift adviseerde de 
adviescommissie aan de RSG om het bezwaar onge-
grond te verklaren. De voorzitter van de RSG nam 
dit advies op 28 oktober 2014 over. In het tweede 
bezwaarschrift adviseerde de adviescommissie op 
24 november 2014 om het bezwaarschrift gegrond 
te verklaren. De besluitvorming van de RSG naar 
aanleiding van dit advies vond plaats in 2015. 

Beroepszaken 2014
In 2014 werden de dossiers van de twee laatste 
personen afgewikkeld die beroep hadden ingesteld 
tegen eerdere afwijzende besluiten van de RSG 
tot inschrijving op basis van de overgangsregeling 
voor klinisch neuropsychologen. Beiden werden 
ingeschreven in het register van klinisch neuro-
psychologen. Een van deze twee personen startte 
vervolgens een procedure tot schadevergoeding bij 
de bestuursrechter. Deze procedure was eind 2014 
nog niet afgewikkeld.
 
In een procedure tot erkenning van een buiten-
slandse beroepskwalificatie deed de bestuurs-
rechter op 2 juni 2014 uitspraak. Belanghebbende 
stelde tegen de uitspraak van de rechtbank hoger 
beroep in bij de Raad van State. Ten tijde van het 
schrijven van dit jaarverslag was de uitspraak van 
de Raad van State niet bekend. 

Civielrechtelijke procedure 2014
Een aanvrager uit de overgangsregeling klinisch 
neuropsychologen startte in 2014 een civielrechte-
lijke procedure bij de voorzieningenrechter tegen 
het bestuur van de FGzPt. Belanghebbende eiste 
inschrijving in het register van klinisch neuropsy-
chologen en een schadevergoeding. De voorzie-
ningenrechter wees de vorderingen af. Tegen dit 
vonnis stelde betrokkene hoger beroep in. Deze 
procedure was ten tijde van het schrijven van dit 
jaarverslag nog niet afgerond. 
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Besluit Specialisme Klinische Neuropsychologie, 
het Besluit Erkenningseisen Opleiding Klinisch Psy-
choloog en het Besluit Erkenningseisen Opleiding 
Klinisch Neuropsycholoog.

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 vertegen-
woordigers van het CIBG, de houder van het BIG-re-
gister van de basisberoepen, en van de specialisti-
sche 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 is in 2014 afgerond met de vaststelling van 
een zogenoemde Service Level Agreement (SLA) 
tussen het CIBG en het bestuur van de FGzPt. In de 
SLA hebben partijen afspraken gemaakt over de te 
volgen procedure bij gecombineerde aanvragen om 
erkenning van het basisberoep en het specialisme 
van mensen met een buitenlandse beroepskwalifi-
catie. Het bestuur FGzPt ondertekende de SLA op 
28 januari 2015.

LORC
Sinds 2013 bestaat het LORC (Landelijk Overleg 
RegistratieCommissies). Deelnemers zijn de 
voorzitters en secretarissen van alle specialistische 
registratiecommissies ex de Wet BIG (KNMG (art-
sen), de KNMP (apothekers), de NMT (tandartsen), 
de V&VN (verpleegkundigen) en de FGzPt). In het 
verslagjaar kwam het LORC vier keer bijeen.

Archivering RSG-dossiers
Het project Archivering is in 2014 afgerond met op 
8 december 2014 de vaststelling van de selectielijst 
van de FGzPt door de Minister van OCW (Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap). Op de selectielijst 
staat welke documenten de RSG voor welke periode 

Overige activiteiten
Governance
De RSG was in 2014 nauw betrokken bij het project 
Governance. Hiertoe werd in de vergadering van 
7 februari 2014 besloten tot de oprichting van de 
werkgroep Governance Toezicht en Registratie met 
vertegenwoordigers uit de RSG, de Kamer Psycho-
therapeut, de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog 
en de Vereniging LOGO (de gezamenlijke oplei-
dingsinstellingen). De secretaris van de werkgroep 
was de secretaris van de RSG. De werkgroep bracht 
op 23 juni 2014 haar eindrapportage uit. Voorge-
steld werd om aan de bestaande werkzaamheden 
van de RSG toe te voegen de erkenning van/het 
toezicht op de opleidingsinstellingen van de  
‘artikel 3’-beroepen gezondheidszorgpsycholoog 
en psychotherapeut en de erkenning van alle prak-
tijkopleidingsinstellingen. Voorts werd geconclu-
deerd tot een andere samenstelling van de RSG. 
In de aanloop naar de implementatie van de nieuwe 
structuur van de RSG boden alle zittende RSG-le-
den, hun plaatsvervangers en de adviserend leden 
aan om aan te willen blijven tot de nieuwe RSG 
realiteit zou zijn.

Engelstalige brochure
De secretaris RSG stelde in 2014 een Engelstalige 
brochure samen met informatie voor anderstaligen 
over de vier psychologische beroepen die de Wet 
BIG op dit moment biedt (de gezondheidszorgpsy-
choloog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuro-
psycholoog en de psychotherapeut). Na vormge-
ving en opmaak is de brochure op de website van 
de FGzPt geplaatst.

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 2014 werd 
advies uitgebracht over wijzigingen in het Besluit 
Supervisie, Werkbegeleiding en Leertherapie, het 
Besluit Specialisme Klinische Psychologie, het 

bewaart en wanneer vernietiging plaatsvindt. In dit 
project werd nauw samengewerkt met het Natio-
naal Archief in Den Haag. Het Bureau FGzPt is ten 
tijde van het schrijven van dit jaarverslag gestart 
met de daadwerkelijke archivering.

Opleidingsregister
In de vergadering van 7 februari 2014 droeg de RSG 
twee personen voor aan het bestuur FGzPt voor de 
Commissie Opleidingsregister. Deze commissie is 
verantwoordelijk voor het Opleidingsregister met  
alle personen die in opleiding zijn tot gezondheids-
zorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch 
neuropsycholoog en/of psychotherapeut.
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Adviescommissie

In het verslagjaar stond de commissie onder voor-
zitterschap van de heer mr. T. Vroon.

Er zijn drie nieuwe leden in functie getreden, te 
weten mevrouw drs. M. P. T. Reijns, klinisch psy-
choloog, mevrouw dr. B. Montagne–Over, klinisch 
psycholoog  en de heer drs. G.J. de Vries, klinisch 
psycholoog.  De heer prof. dr. H. van der Vlugt is als 
lid van de commissie aangebleven aangezien zijn 
zittingstermijn nog niet verstreken is.

Als toegevoegde ambtelijk secretarissen traden op 
de heer A.C. Kuijten, mevrouw mr. L.M. Spittuler en 
mevrouw mr. J.A. Rendering. De ambtelijk secre-
tarissen 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. 

Activiteiten
A. Behandeling bezwaren tegen besluiten van 
de RSG betreffende de regeling Buitenlands 
gediplomeerden.
In het verslagjaar 2014 zijn er geen bezwaren tegen 
een besluit van de RSG betreffende Buitenlands 
gediplomeerden bij de commissie aangemeld.

B. Behandeling bezwaren tegen besluiten 
van de RSG betreffende registratie klinisch 
neuropsychologen
In het verslagjaar 2014 zijn aan de commissie twee 
bezwaren voorgelegd ter advisering aan de RSG. 

Algemeen
Volgens de Specialismenregeling gezondheidszorg-
psycholoog moeten belanghebbenden - gezond-
heidszorgpsychologen - bezwaar kunnen maken 
tegen besluiten van de Registratiecommissie 
 Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG).

Dit is ook van kracht op de regeling Buitenlands ge-
diplomeerden klinisch psycholoog en op het Besluit 
Specialisme Klinische Neuropsychologie.
Hiervoor is een onafhankelijke adviescommissie 
ingesteld op grond van de Algemene Wet Bestuurs-
recht. Deze onafhankelijke adviescommissie 
adviseert de RSG over de afdoening van bezwaren 
tegen besluiten van de RSG hierover.

Samenstelling
De commissie telt zes leden en is benoemd door 
het bestuur van de FGzP. De voorzitter is jurist, de 
leden zijn gezondheidspsychologisch specialist. De 
nadere regels voor de behandeling van bezwaar-
schriften zijn vastgelegd in de specialismenregeling 
en in het reglement van de Adviescommissie Spe-
cialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog, ex 
artikel 35.

In het verslagjaar zijn de voorzitter, de heer mr. 
W. van den Brand en drie leden van de Adviescom-
missie, te weten mevrouw drs. M. A. Broekhuizen 
– Holtes, klinisch psycholoog, de heer drs. W.P. den 
Boer, klinisch psycholoog en de heer dr. Th. A. M.  
Deenen, klinisch psycholoog, wegens het verstrij-
ken van hun zittingstermijn uitgetreden.
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Zaak KNP.14.001: De inhoud van het bezwaar betrof 
belanghebbende geen informatie te verstrekken op 
grond van de wet openbaarheid van bestuur, WBO. 
Het advies van de commissie was het bezwaar van 
belanghebbende ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te houden.

Zaak KNP.14.002: De inhoud van het bezwaar betrof 
een hernieuwd verzoek om inschrijving in het regis-
ter van klinisch neuropsychologen van belangheb-
bende af te wijzen.

Het advies van de commissie was het bezwaar van 
belanghebbende gegrond te verklaren, het bestre-
den 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 twee 
maal een hoorzitting georganiseerd voor de 
behandeling van beide bezwaren. Daarnaast heeft 
de commissie een bijeenkomst belegd om nader 
kennis te maken met de nieuwe leden van de com-
missie en ingevoerd te raken in de materie.

C. Behandeling bezwaren tegen besluiten van 
de RSG betreffende herregistratie klinisch 
psycholoog
In het verslagjaar 2014 heeft de commissie geen ac-
tiviteiten ondernomen voor de behandeling van de 
bezwaren tegen besluiten van de RSG op grond van 
het besluit herregistratie-eisen gezondheidszorg-
psycholoog–specialist, omdat aan de commissie 
geen bezwaren zijn voorgelegd.
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