
 

 

Aan het bestuur van LPO 

 

 

 

Per mail: info@p-opleiders.nl 

 

 

Utrecht, 13 december 2022 

 

 

 

Betreft: Aanpassing wijzigingsbesluit CSGP van 1 februari 2022 

 

 

 

Geacht bestuur,   

Op 10 juni jl.  ontving het  College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en 

Psychotherapeut (College) uw brief over het wijzigingsbesluit van het College van 1 februari jl. 

In de brief verzoekt u het College het voorgenomen besluit niet in werking te laten treden 

omdat dit zou betekenen dat opleidelingen onvoldoende uren patiëntenzorg zouden verrichten. 

U sluit zich hierbij aan bij de zorgen geuit door de hoofdopleiders.  

Voortraject 

Het College biedt in de eerste plaats de excuses aan voor de late beantwoording van uw brief. 

Anders dan in uw brief gesteld ging het hier niet om een voorgenomen besluit maar om een 

definitief besluit waarvoor al instemming was ontvangen van de minister. Het terugdraaien of 

aanpassen van een dergelijk besluit dat alle juiste formele stappen heeft doorlopen is hoogst 

onwenselijk in het kader van de rechtszekerheid. Het College heeft dan ook de afgelopen 

periode gebruikt om zorgvuldig naar de door u en door de hoofdopleiders geuite bezwaren te 

kijken en daarover met de hoofdopleiders in gesprek te gaan. Eén en ander om ervoor te 

zorgen dat eventuele aanpassing slechts zou gebeuren na zorgvuldig onderzoek.  

Uitkomsten 

Naar aanleiding van de gesprekken constateert het College dat de bezwaren zich slechts 

richten op een specifiek gedeelte van het besluit, namelijk de opname van de specifieke uren 

voor wat betreft de diverse opleidingsonderdelen. Het College benadrukt achter de wijzigingen 

en de gehanteerde berekening te staan maar is zich tegelijkertijd bewust van de impasse die 

nu ontstaan is met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving. Het niet uitvoeren van het 

besluit treft met name de opleidelingen voor wie het wijzigingsbesluit enige belangrijke 

bepalingen bevat ter bescherming van hun positie. 

Besluit College 

In de vergadering van 22 november 2022 besloot het College de wijzigingen in de specifieke 

urenverdeling van de opleiding een jaar uit te stellen tot 1 januari 2024. In de tussenliggende 

periode wordt gekeken naar een werkbare oplossing. Uiteraard dient deze komende wijziging 



 

 

ook de benodigde formele juridische stappen te doorlopen. Ondertussen kunnen de 

opleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen hun beleid vormgeven met 

inachtneming van deze voorgenomen wijziging. 

Concrete gevolgen 

Concreet betekent bovenstaande het volgende: 

• In artikel B.11. en B.13.  van het besluit klinisch psychologie respectievelijke 
klinische neuropsychologie komen de specifieke uren bij de onderdelen tijdelijk te 
vervallen evenals het vierde en het vijfde lid.  

• de verplichting tot het controleren op de jaarlijkse normbesteding van de 
opleideling treedt tijdelijk niet in werking. 

Alle overige wijzigingen blijven in stand. Dit betekent onder meer dat voor opleidingen die na 1 
juli 2022 gestart zijn: 

• er geen terugbetalingsverplichting mag staan in de leerarbeidsovereenkomst; 

• de kosten voor het cursorisch onderwijs door de praktijkopleidingsinstelling worden 
betaald en dat dit onderwijs gevolgd moet worden binnen de aanstelling.  

• de praktijkopleidingsinstelling zich garant stelt voor de supervisie, werkbegeleiding, 
leertherapie en beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld. 

 

De praktijkopleidingsinstellingen zullen nog apart geïnformeerd worden door de CRT over 

bovenstaande.  

Ik ga er vanuit u met bovenstaande afdoende geïnformeerd te hebben. Mochten er alsnog 

vragen zijn over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via college@fgzpt.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.  

Namens deze, 

 

 

dr. J.B. (Jeanette) Dijkstra 

Vicevoorzitter  


