
Wat wijzigt er voor opleidingsinstellingen? 

Advies VWS opleidingsinstelling gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut: 

Artikel C.1. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.1. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijst de opleidingsinstellingen aan voor de 

basisberoepen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Om duidelijk te maken in 

hoeverre een opleidingsinstelling voldoet aan de eisen die gelden voor de specialismen, is 

opgenomen dat de CRT in het advies aan de minister expliciet aangeeft of aan de eisen van het CSGP 

voor de opleidingsinstellingen en hoofdopleiders voldaan is. De uiteindelijke toetsing van de minister 

vindt plaats aan de hand van de eisen zoals opgenomen in de desbetreffende Algemene Maatregel 

van Bestuur.  

 

Waarnemend hoofdopleider  

Artikel C.3. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.3 Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.3 Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.3 Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

De waarnemend hoofdopleider wordt vanaf 1 januari 2021 door de CRT erkend. Op verzoek van de 

Hoofdopleiders-Coördinatorenoverleggen van de vier psychologische opleidingen worden de 

waarnemend hoofdopleiders voortaan net als de hoofdopleiders erkend en moeten zij aan dezelfde 

eisen voldoen als de hoofdopleiders. Voor hoofdopleider en waarnemend hoofdopleider gelden de 

volgende eisen:  

a. is ten minste vijf jaar geregistreerd in het desbetreffende beroep en heeft ten minste drie jaar fte 

werkervaring als zodanig;  

b. is actief in de beroepsuitoefening;  

c.  is hoogleraar of universitair hoofddocent met een voor het beroep relevante leeropdracht; 

voor de opleiding psychotherapie geldt dat deze is aangesteld als, of in de aanstellingsprocedure tot, 

hoogleraar of universitair hoofddocent met een voor het beroep relevante leeropdracht;  

d. beschikt over aantoonbare leidinggevende, bestuurlijke en didactische kwaliteiten;  

e. onderschrijft de beroepsethiek.  

Om de opleidingsinstellingen de tijd te geven aan deze eis te voldoen, treedt deze pas in werking op 

1 januari 2021.  

 

Plaatsvervangend hoofdopleider 



Artikel C.3. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.3 Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.3 Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.3 Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

Vanuit de Hoofdopleiders-Coördinatorenoverleggen van de vier psychologie-opleidingen werd 

verzocht de plaatsvervangend hoofdopleider opnieuw te introduceren in de Besluiten. Anders dan de 

waarnemend hoofdopleider heeft de plaatsvervangend hoofdopleider geen eigen 

verantwoordelijkheid, maar voert deze de taken uit onder verantwoordelijkheid van de 

(waarnemend) hoofdopleider. Aan de plaatsvervangend hoofdopleider worden dan ook minder eisen 

gesteld. De eisen zijn als volgt: 

a. is ten minste vijf jaar geregistreerd in het desbetreffende beroep en heeft ten minste drie jaar fte 

werkervaring als zodanig;  

b. is actief in de beroepsuitoefening;  

c. onderschrijft de beroepsethiek; 

d. heeft aantoonbare ervaring met opleiden.  

Om het veld de tijd te geven aan deze eis te voldoen, treedt deze pas in werking op 1 januari 2021.  

 

Taken hoofdopleider 

Artikel C.2. en C.3. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.2. en C.3. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.2. en C.3. Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.2. en C.3. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

Het CSGP werd erop gewezen dat er momenteel discussie bestaat of de hoofdopleider de 

opleidingscommissie voor moet zitten. In het licht van deze discussie is deze eis weggehaald. De 

hoofdopleider is verder expliciet belast met het erkennen van P-opleiders, praktijkopleiders, het 

aanwijzen van plaatsvervangend hoofdopleiders en het bewaken van de omvang van de 

opleidingsgroep en de docent-opleideling omvang.   

 

Informatie-uitwisseling opleidingsinstelling - CRT 

Hoofdstuk C. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Hoofdstuk C. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Hoofdstuk C. Besluit specialisme klinische psychologie 

Hoofdstuk C. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 



Toegevoegd is de meldingsplicht van de opleidingsinstelling in de situatie dat een hoofdopleider 

langer dan een jaar niet in staat is geweest diens taken en verantwoordelijkheden uit te oefenen. 

Verder zijn de inhoudelijke eisen aan het jaarlijkse verslag van de opleidingsinstelling aan de CRT 

weggehaald. Het is aan de CRT om aan te geven welke informatie zij nodig heeft.  

 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe governance structuur in 2015 heeft de CRT een expliciete rol 

gekregen in de erkenningsprocedure van praktijkopleidingsinstellingen.Door deze nieuwe 

governance is het belangrijk is dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn over de voortgang 

van de opleiding. Daarom is op diverse onderdelen de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de 

CRT en de opleidingsinstellingen over de erkenning van een praktijkopleidingsinstelling aangepast.   

 

Kwaliteits- en erkenningskader 

Artikel C.4. en C.4a. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.4. en C.4a. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.4. en C.4a. Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.4. en C.4a. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

Op verzoek van diverse gremia heeft het kwaliteits- en erkenningskader een expliciete plek gekregen 

in de regelgeving. De opleidingsinstelling verricht de visitatie van een praktijkopleidingsinstelling aan 

de hand van de in de Collegebesluiten vastgestelde eisen. Hierbij kan een opleidingsinstelling 

gebruikmaken van het kwaliteits- en erkenningskader. Een erkenning kan echter alleen ingetrokken 

dan wel omgezet worden als niet is voldaan aan één of meerdere  erkenningseisen van het 

desbetreffende Collegebesluit.   

 

Opleidings- en examenreglement 

Artikel C.2., derde lid onder f. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.2., derde lid onder f. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.2., derde lid onder f.  Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.2., derde lid onder f. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

De verplichte theoretische onderdelen van de opleiding moeten worden opgenomen in het 

opleidings- en examenreglement.  

 

Erkenningsprocedure praktijkopleidingsinstellingen 

Artikel C.4. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.4. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.4.. Besluit specialisme klinische psychologie 



Artikel C.4. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe governancestructuur in 2015 heeft de CRT een expliciete rol 

gekregen in de erkenningsprocedure van nieuwe praktijkopleidingsinstellingen. Uitgangspunt hierbij 

is dat de opleidingsinstelling de praktijkopleidingsinstellingen visiteert en de visitiatierapporten ter 

beschikking stelt aan de CRT. De CRT beslist op basis van deze rapporten of de erkenning verleend 

moet worden, in stand kan blijven, omgezet wordt naar een voorwaardelijke erkenning of 

ingetrokken moet worden. Tijdens dit proces blijven de CRT en opleidingsinstelling intensief 

samenwerken en informeren ze elkaar actief over de voortgang.  

 


