
Wat wijzigt er voor praktijkopleidingsinstellingen? 

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. De 

opleidingsinstelling verricht nog steeds de visitaties, maar het uiteindelijke besluit tot het verlenen, 

omzetten of intrekken van een erkenning is aan de CRT. Omdat er nog onduidelijkheid over deze rol 

leek te zijn, is dit in de nieuwe regelgeving verder verscherpt. Dit betekent dat de 

praktijkopleidingsinstelling soms zowel contact met de CRT als met de opleidingsinstelling zal hebben 

over de erkenning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de meldingsplicht van een 

praktijkopleidingsinstelling, als niet langer aan de eisen voor erkenning wordt voldaan.  

 

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 het 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.   

 

Aanwezigheid werkbegeleider 

Artikel B.8. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel B.8. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel B.9. Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel B.12. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 

 

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de begeleiding van de opleideling optimaal is, geldt voor 



alle vier de opleidingen dat de werkbegeleider tenminste 50% van de werktijd  tegelijkertijd 

aanwezig is op de werkplek  en voor vervanging zorgt bij afwezigheid.  

Supervisie en leertherapie psychotherapeut en klinisch psycholoog 

Artikel B.6. en B.9. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel B.7. en B.10. Besluit specialisme klinische psychologie 

 

Omdat de afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog tevens recht geeft tot inschrijving in het 

BIG-register als psychotherapeut, zijn de eisen voor psychotherapiesupervisie-sessies en leertherapie 

voor beide opleidingen gelijkgetrokken. Dit heeft met name consequenties voor de opleiding tot 

klinisch psycholoog.   

 

Voor beide opleidingen geldt dat het aantal uren supervissiesessies 500 betreft, waarvan ten minste 

300 en ten hoogste 400 uren individuele therapieën onder supervisie en ten minste 100 en ten 

hoogste 200 uren groepstherapie en/of systeemtherapie.  

 

Voor de leertherapie geldt nu voor beide opleidingen dat:  

1. De leertherapeut in het kader van de opleiding:  

a. is geregistreerd als psychotherapeut;  

b. is erkend en ingeschreven als leertherapeut in een door externen te raadplegen register van 

leertherapeuten van een Specialistische Psychotherapie Vereniging of van de NVP;  

2. De opleideling is vrij binnen de eisen van het eerste lid in de keuze van een leertherapeut  

3. In de leertherapie is er een evenwichtige spreiding van de leertherapiesessies over de looptijd van 

ten minste negen maanden.  

 

4. De leertherapie omvat ten minste 50 sessies van 45 minuten.  

5. In geval van systeem- en groepsleertherapie omvat de leertherapie ten minste 25 (bij splitsing) of 

50 sessies van elk ten minste 90 minuten.  

6. Ten minste de helft van de leertherapiesessies wordt gevolgd bij een en dezelfde leertherapeut.  

7. Als leertherapie kan tevens gelden een in het verleden gevolgde leertherapie, mits deze voldoet 

aan de in het eerste tot en met het zesde lid geformuleerde eisen. 

 

Veilig opleidingsklimaat 

Artikel C.5. Besluit opleidingseisen psychotherapeut 

Artikel C.5. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog 

Artikel C.5. Besluit specialisme klinische psychologie 

Artikel C.5. Besluit specialisme klinische neuropsychologie 



 

Het CSGP hecht veel waarde aan een veilig opleidingsklimaat. Om een dergelijk klimaat te stimuleren 

is een aantal eisen opgenomen in de nieuwe Besluiten. Deze zijn deels nieuw en deels 

geherformuleerd en overgenomen uit de Besluiten zoals die golden voor 1 januari 2020.  

 

Rolvermenging 

Er vindt geen vermenging plaats van de verschillende functies, rollen en taken binnen de 

praktijkopleiding. Hierbij geldt in het bijzonder dat: 

- de directeur/praktijkhouder of leidinggevende geen praktijkopleider, supervisor of werkbegeleider 

is; 

 - de overige combinaties van rollen alleen mogelijk zijn als daarvoor dispensatie is verleend door de 

hoofdopleider.  

 

25% vermindering productietaakstelling 

Het CSGP vindt het van groot belang dat een opleideling niet alleen tijd spendeert aan het draaien 

van productie, maar ook binnen de werkzame uren voldoende ruimte krijgt voor (niet-

productiegebonden) opleidingsgerelateerde zaken. Deze eis gold al voor de opleiding tot 

psychotherapeut en is met de nieuwe Besluiten ook opgenomen voor de andere opleidingen. Voor 

alle vier de opleidingen geldt nu dat de productietaakstelling van de opleiding 25% lager is dan van 

een collega met een vergelijkbare aanstelling.  De opleideling mag ook niet de mogelijkheid worden 

geboden of verplicht te zijn worden om diens opleiding terug te verdienen, door meer productie te 

maken.  

 

Kosten supervisie en werkbegeleiding 

De supervisie en werkbegeleiding vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. De kosten 

hiervoor dienen dan ook vergoed te worden door de praktijkopleidingsinstelling. Deze kosten mogen 

niet op de opleideling verhaald , noch opgenomen worden in een terugbetalingsregeling bij vertrek.  

 

Leerarbeidsovereenkomst opleideling 

Voor alle  opleidelingen geldt dat de leerarbeidsovereenkomst of vergelijkbare overeenkomst moet 

voldoen aan de eisen van de geldende CAO. Ook moet in de overeenkomst staan dat de opleideling 

deelneemt aan cursorisch onderwijs. Dit omdat het cursorisch onderwijs een inherent deel uitmaakt 

van de opleiding.   

 



 Voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding is daarnaast vastgelegd dat het salaris overeenkomt 

met het salaris dat in de CAO voor GGZ-instellingen is vastgesteld voor een gedragswetenschapper 

 


