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Tijdpad
Wat is het tijdpad voor de uitvoering van het advies?
In de zogenaamde Roadmap bij het advies wordt uitgegaan van een tijdslijn tussen nu en mei 2027. Dat is inclusief de uitvoering van overgangsregelingen.
In het algemeen geldt: het advies beschrijft een toekomstige situatie waar naartoe gewerkt wordt. De uitvoering en implementatie van de voorgestelde
wijzigingen, inclusief de benodigde wetswijzigingen, vergen veel tijd. Op dit moment zijn daar alleen grove inschattingen bij mogelijk. Sowieso wordt pas
gestart met de uitwerking na een principebesluit van de minister, mede op basis van een impactanalyse, die nog gemaakt moet worden.
Wanneer wordt een reactie van minister Van Ark verwacht?
Op 26 oktober heeft de stuurgroep van de (beroeps)verenigingen in de psychologische zorg het advies aangeboden aan minister van Ark voor Medische
Zorg en Sport. De minister neemt pas een (principe)besluit over de uitvoering van het advies nadat er een impactanalyse is gemaakt. Naar verwachting zal
dit zijn in het voorjaar van 2021.

Basisberoep GZ-psycholoog generalist
Samenvoeging K&J-psycholoog en GZ-psycholoog
Waarom de toevoeging ‘generalist’ aan de beroepstitel?
In het advies Beroepenstructuur wordt voorgesteld uit te gaan van één nieuw basisberoep voor psychologen, waarin de beroepen gz-psycholoog en kinderen jeugdpsycholoog worden samengevoegd. Gekozen is voor een titel die recht doet aan deze verandering, maar in het kader van herkenbaarheid niet te
veel afwijkt van de bestaande BIG-titel gz-psycholoog. Ook wordt met de toevoeging ‘generalist’ recht gedaan aan het generalistische karakter van het
basisberoep ten opzichte van de huidige en nog te vormen specialismen. Tot slot is het eenduidig dat de toevoeging generalist zowel geldt voor het BIGbasisberoep van psychologen (gz-psycholoog generalist) als dat van orthopedagogen (orthopedagoog generalist).
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Is de NIP-aanvraag K&J als apart beroep in de wet BIG hiermee van de baan?
Het NIP heeft in 2015 een aanvraag ingediend om de K&J-psycholoog als apart beroep in de wet BIG op te nemen. Die aanvraag ligt op dit moment nog voor
advies voor bij het Zorginstituut Nederland.
Mede onder invloed van het RVS-rapport de B van bekwaam (zie update januari 2020), is de inschatting dat het toevoegen van nog een extra basisberoep
minder kansrijk is. In het Advies Beroepenstructuur wordt daarom uitgegaan van de vorming van één breed basisberoep voor psychologen.
Als de minister het advies overneemt wordt de K&J-psycholoog niet als apart beroep in de wet BIG ondergebracht, maar worden de GZ-psycholoog en de
Kinder- en Jeugdpsycholoog samengevoegd in het beroep gz-psycholoog generalist.
Op het moment dat er overeenstemming is bereikt over het opleidingsbesluit gz-psycholoog generalist, inclusief de overgangsregeling voor kinder- en jeugd
psychologen, kan VWS in overleg met het NIP besluiten om het lopende traject voor toevoeging van de kinder- en jeugdpsycholoog als apart BIG-beroep
stop te zetten.
Hoe gaat overgangsregeling voor K&J-psychologen eruit zien?
Als de minister een positief principebesluit heeft genomen over opvolging van het advies beroepenstructuur, zal het ministerie van VWS bij algemene
maatregel van bestuur (AMvB) een opleidingsbesluit voor het beroep gz-psycholoog generalist opstellen. Hierin worden de opleidingseisen, de eisen aan de
opleidingsinstellingen en de overgangsregelingen geregeld. Het CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut) van de FGzPt
heeft hierin een adviserende rol. Aangezien het gaat de vorming van een nieuw beroep vanuit de gz-psycholoog en de kinder- en jeugdpsycholoog, vindt
voorafgaand hieraan inhoudelijk overleg plaats met de hoofdopleiders van beide beroepen en de beroepsverenigingen.
Hoe de overgangsregeling er precies uit gaat zien is dus nog niet bekend. De overgangsregeling wordt in elk geval gebaseerd op de opleidingseisen van het
beroep gz-psycholoog, waarin de beroepen GZ-psycholoog en K&J-psycholoog worden samengevoegd. De opstellers van het advies bevelen aan dat
psychologen die als kinder- en jeugdpsycholoog geregistreerd staan in het NIP-register kunnen worden geregistreerd als gz-psycholoog generalist in het BIGregister, met vermelding van het aandachtsgebied ‘kinderen en jeugd’ in het kwaliteitsregister. De eindtermen die vastgesteld worden voor het beroep gzpsycholoog generalist zijn daarbij bepalend voor de overgangsregeling voor kinder- en jeugdpsychologen NIP.
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Wat is het tijdpad voor de overgangsregeling voor K&J-psychologen?
Zie de algemene informatie over het tijdpad. De uitvoering van de overgangsregeling kan pas plaatsvinden wanneer het opleidingsbesluit (inclusief
aangepaste opleidingseisen) bij AMvB is vastgesteld door VWS. Uitgaande van de huidige planning zal de uitvoering rond 2024 plaatsvinden.
Wat betekent het advies voor K&J-psychologen tot de overgang naar het nieuwe beroep een feit is?
Het NIP is zich ervan bewust dat de uitvoering van het advies en de overgangsregeling voor K&J-psychologen nog een tijd kan duren, en dat Kinder- en
Jeugdpsychologen al lange tijd knelpunten ondervinden door het ontbreken van een BIG-registratie. Daarom zet het NIP zich extra in om de belangen van de
K&J psychologen in de tussentijd goed te behartigen.
Wat betekent het advies voor K&J-psychologen en GZ-psychologen nu in opleiding zijn?
In het opleidingsbesluit (AMvB) worden overgangsbepalingen opgenomen voor GZ-psychologen en K&J-psychologen en voor hen die daartoe in opleiding
zijn. Wel zal het gaan om tijdelijke regelingen. Over termijnen is nu nog niets te zeggen, maar uitgangspunt is dus wel om GZ- en K&J-psychologen die in
opleiding zijn daarin mee te nemen. Overigens zal voor veel van hen die nu in opleiding zijn gelden dat ze al geregistreerd zijn als GZ of K&J-psycholoog voor
de overgangsregeling van kracht wordt.
Vervallen de herregistatie-eisen voor K&J?
Als het advies Beroepenstructuur wordt ingevoerd worden de beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog samengevoegd in het BIGbasisberoep gz-psycholoog generalist. Het NIP-register Kinder- en Jeugdpsycholoog zal dan op termijn verdwijnen (dus ook de daarbij horende
herregistratie). Voor het beroep GZ-psycholoog generalist gelden dan de herregistratie-eisen voor dat BIG-beroep. Op dit moment gelden voor de BIGberoepen (anders dan voor de NIP-registers) nog geen herregistratie-eisen op het gebied van scholing, alleen op het gebied van werkervaring. Dat kan in de
toekomst nog veranderen.

Opleiding GZ-psycholoog generalist
Wordt K&J voldoende geborgd in de nieuwe opleiding?
Het advies gaat uit van één basisberoep voor psychologen in de wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog generalist, waarin de huidige gz-psycholoog en
K&J-psycholoog worden samengevoegd. De opleidingseisen worden daarop aangepast, waarbij het uitgangspunt is dat deze recht doen aan beide beroepen.
Het ministerie van VWS legt de opleidingseisen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast in het Opleidingsbesluit, en vraagt hierover vooraf advies
van het CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut) van de FGzPt. Aangezien het hier gaat om de vorming van een nieuw
beroep vindt voorafgaand aan dat advies ook inhoudelijk overleg plaats met de hoofdopleiders van beide beroepen en de beroepsverenigingen.
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Welke registratie is passend als ik met gezinnen werk (volwassenen en kinderen)?
Er is geen sprake van aparte registraties. Het advies gaat ervan uit dat in de opleiding voor het beroep gz-psycholoog generalist kan worden gekozen voor
een aandachtsgebied (Kinderen & Jeugd of Volwassenen & Ouderen). De precieze uitwerking daarvan binnen de opleiding is nog niet duidelijk. Voor de
duidelijkheid: het aandachtsgebied dat gekozen wordt in de opleiding leidt niet tot een andere BIG-registratie of een formele aantekening in het BIGregister. BIG-geregistreerden kunnen het aandachtgebied in de toekomst wel vermelden in het Kwaliteitsregister, naast hun BIG-registratie en hun
eventuele aantekening voor methoden. Maar het maakt voor de beroepstitel en de uitvoering van werkzaamheden geen verschil.
Waarom een keuze tussen Kinderen & Jeugd en Volwassen & Ouderen in de opleiding?
Zie ook het antwoord hierboven. Op zich is er binnen de huidige GZ-opleiding ook al een keuze voor een accent mogelijk. De precieze uitwerking is nog niet
bekend, maar het gaat bij het accent of aandachtsgebied in elk geval niet om een heel andere opleiding. De keuze leidt dan ook niet tot een aparte BIGregistratie of formele aantekening in het BIG-register.
De keuze voor een aandachtsgebied in de opleiding gz-psycholoog generalist heeft ook geen gevolgen voor instroom in de specialistische opleiding tot
Klinisch Psycholoog (KP-PT in toekomst) of Klinisch Neuropsycholoog.
Wat betekent het advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg voor de opleiding Schoolpsycholoog?
De postmasteropleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen op die werkzaam zijn op het snijvlak van onderwijs en zorg. De gestructureerde tweejarige
postmasteropleiding is door het NIP erkend voor het NIP-register Kinder- en Jeugdpsycholoog. Die erkenning is overgenomen door SKJ – een diploma van de
opleiding Schoolpsycholoog kan dus leiden tot een registratie als K&J-psycholoog NIP en tot een registratie op postmasterniveau bij SKJ.
Kinder- en Jeugdpsychologen die op basis van hun opleiding Schoolpsycholoog geregistreerd zijn als K&J-psycholoog NIP kunnen in aanmerking komen voor
de overgangsregeling voor K&J-psychologen. Er moet nog nagedacht worden over de positie van de opleiding Schoolpsycholoog in relatie tot de
toekomstige BIG-opleiding gezondheidszorgpsycholoog generalist.
Gevolgen voor aanpalende beroepen
Wat betekent het advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg voor de registers van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)?
Op zich niets. Het advies gaat alleen over de BIG-beroepen. Voor Jeugdhulp die valt wordt onder de Jeugdwet geldt een verplichting tot beroepsregistratie,
in het BIG-register of bij SKJ. Dat is in de Jeugdwet vastgelegd. Psychologen kunnen dus jeugdhulp bieden met een SKJ-registratie of een BIG-registratie. Dit
verandert niet onder invloed van de nieuwe Beroepenstructuur Psychologische Zorg.
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Wat betekent het advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg voor HBO-psychologen?
Op zich niets. Aangezien het advies Beroepenstructuur zich richt op de academische master- en postmaster BIG-beroepen in de psychologische zorg, zijn de
competenties en rollen van psychologen en andere professionals met een (post-)hbo-opleiding, niet uitgewerkt in het advies. Een advies over de
beroepenstructuur van de (post-) hbo-beroepen en de onderlinge aansluiting van de verschillende beroepen die werkzaam zijn in de psychologische zorg is
gewenst, maar valt niet onder dit advies.
Wat betekent het advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg voor Arbeid & Gezondheidpsychologen NIP die bijvoorbeeld werknemers met burn-out
klachten behandelen?
Ook hier geldt: het advies beperkt zich tot de academische master- en postmaster BIG-beroepen in de psychologische zorg. Dat betekent dat het advies zich
niet richt op NIP-geregistreerde A&O en A&G psychologen. Het NIP is zich ervan bewust dat de uitwerking het advies op onderdelen wel kan raken /
gevolgen kan hebben voor niet-BIG geregistreerde psychologen. Het NIP zal daar extra alert op zijn.
K&J en OG hebben de laatste decennia veel samen op getrokken maar dat lijkt nu losgelaten? In dit beroepengebouw is de OG niet opgenomen?

De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de Orthopedagoog Generalist zijn inderdaad jarenlang gezamenlijk gepositioneerd als gelijkwaardige
beroepen naast de gz-psycholoog. In 2020 is de OG opgenomen als apart beroep in de wet BIG, naast de gz-psycholoog. Het NIP heeft in 2015
een aanvraag ingediend bij VWS om ook de K&J-psycholoog als apart beroep in de wet BIG op te nemen. Deze ligt op dit moment nog voor
advies voor bij het Zorginstituut Nederland.
Oorspronkelijk was het Advies Beroepenstructuur gericht op psychologen en orthopedagogen. Het bestuur van de NVO heeft tijdens de
totstandkoming van het advies besloten dat het beroep orthopedagoog een eigenstandige beroepenstructuur vergt. Daarom is de OG niet in
het advies Beroepenstructuur opgenomen.
Kan een orthopedagoog straks geen specialistische opleiding tot KP-PT doen?
Uitgangspunt van het advies is dat alleen een masteropleiding psychologie toegang geeft tot de postmasteropleiding gz-psycholoog generalist (en dus niet
een masteropleiding pedagogiek; de orthopedagoog generalist is een apart basisberoep in de wet BIG met een eigen beroepenstructuur).
Volgens het advies zal in de nieuwe structuur een registratie als gz-psycholoog-generalist(basisberoep) voorwaarde zijn om de opleiding KP-PT te volgen
(specialisme). Op basis hiervan is het in de toekomst niet meer mogelijk voor orthopedagogen om in te stromen in de specialistische opleiding KP-PT.
In de overgangsfase naar nieuwe wetgeving zal rekening gehouden worden met orthopedagogen die op dat moment nog in opleiding zijn tot gz-psycholoog
of psychotherapeut.
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Wat betekent de vorming van het nieuwe beroep voor gz-psychologen die met gezinnen werken (dus met volwassenen en kinderen)?
Niets. Het advies gaat ervan uit dat in de opleiding voor het beroep gz-psycholoog generalist kan worden gekozen voor een aandachtsgebied (Kinderen &
Jeugd of Volwassenen & Ouderen). Voor de duidelijkheid: het aandachtsgebied dat gekozen wordt in de opleiding leidt niet tot een andere BIG-registratie of
een formele aantekening in het BIG-register. BIG-geregistreerden kunnen het aandachtgebied in de toekomst wel vermelden in het Kwaliteitsregister, naast
hun BIG-registratie en hun eventuele aantekening voor methoden. Maar het maakt voor de beroepstitel en de uitvoering van werkzaamheden geen verschil.
Het nieuwe beroep gz-psycholoog generalist (waarin de huidige GZ-psycholoog en de huidige K&J-psycholoog worden samengevoegd) biedt juist een
uitermate goede basis voor het systeemgericht werken met gezinnen.
Komt er ook een overgangsregeling voor (master)psychologen die beschikken over andere registraties, zoals cognitieve gedragstherapie,
schematherapie, IMH, EMDR-therapie etc.?

NB: overgangsregelingen maken deel uit van wettelijke regelgeving (AMvB) en worden door VWS vastgesteld, niet door de
beroepsverenigingen (zij hebben wel een adviserende rol). Alles wat er in het advies staat over overgangsregelingen is dus nadrukkelijk een
advies/aanbeveling voor nadere uitwerking, geen vastgesteld feit/uitkomst.
Overgangsregelingen hebben in principe betrekking op bestaande beroepen die ivm een wijziging in de beroepenstructuur overgangsrecht
hebben naar het nieuwe beroep. In dit geval worden in het advies benoemd de beroepen GZ, K&J NIP, en PT.
Het advies heeft als uitgangspunt dat er voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief moet zijn om niet ongewild af te vallen. De
intentie is dus wel om bij overgangsregelingen en vrijstellingsregelingen de EVC’s mee te wegen.

Aansluiting Master-gz
Masteropleiding
Wat betekent het voor masterpsychologen? Mogen zij straks hun werk niet meer doen?
Het advies heeft, in aansluiting op de NIP-norm voor vakbekwaamheid, als uitgangspunt dat een postmaster opleidingsniveau nodig is voor het zelfstandig
werken met cliënten en cliëntsystemen. Het streven is dan ook om op termijn alle psychologen die deze werkzaamheden uitvoeren op postmasterniveau op
te leiden en te registreren. Deze zogenaamde 4+2 norm (post-master niveau) is bedoeld als garantie voor cliënten (borgen van kwaliteit), maar ook ter
bescherming van (onervaren) psychologen, die nu soms te snel worden ingezet op taken waar ze (nog) niet voor zijn toegerust.
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Bij het stellen van een norm hoort ook: zorgen dat psychologen daaraan kunnen voldoen, nu en in de toekomst. Daar werken we op verschillende manieren
aan. Door samen met opleiders toe te werken naar een directe aansluiting van de postmasteropleiding op de universitaire master (binnen het programma
Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen – APV), en door ons in te zetten voor meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen. Maar ook door oog te hebben
voor de vele psychologen die niet beschikken over een BIG-registratie, maar op basis van vele jaren werkervaring en het volgen van specifieke
(deel)opleidingen wel degelijk over een hoog niveau van vakbekwaamheid en veel deskundigheid beschikken. Binnen de werkgroep EVC van het APVprogramma wordt een advies opgesteld over de tijdelijke inzet van EerderVerworvenCompetenties via een vrijstellingsregeling in een versneld traject naar
een BIG registratie als Gz-psycholoog.
Welke invloed heeft dit op de universitaire opleiding?
Het uitgangspunt van directe aansluiting van de postmasteropleiding op de universitaire opleiding betekent ook dat gekeken moet worden naar de
vooropleiding, en de eventuele noodzaak van selectie. Niet alle psychologiestudenten kunnen en hoeven in aanmerking te komen voor een BIGopleidingsplaats. Hoe en wanneer de voorbereiding op de postmasteropleiding eruit gaat zien wordt voorbereid in een van de werkgroepen van het
programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen – APV.
Komen er meer opleidingsplaatsen?
Dat is niet met zekerheid te zeggen, maar is wel een te verwachten gevolg van het advies. Om te voorkomen dat werkgevers psychologen inzetten die
onvoldoende zijn toegerust zullen er immers voldoende opleidingsplaatsen moeten zijn. Dit is extra van belang, omdat het nieuwe beroep ‘gz-psycholoog
generalist’ in plaats komt van de gz-psycholoog én de kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Kun je alleen nog met een master psychologie instromen in de gz-g opleiding (niet meer met orthopedagogiek of ggk)?
Ja, dat klopt. De masteropleiding moet psychologie zijn. Iemand wel kan instromen als hij of zij een bachelor heeft gedaan in bijvoorbeeld de pedagogische
of gezondheidswetenschappen, en daarna een masteropleiding psychologie heeft gevolgd.
Hoe staat het met het EVC-project voor GZ-psychologen dat in 2019 startte met fase 1?
In 2019 is een aantal hoofdopleiders van de GZ-opleiding aan de slag gegaan met het onderzoeken en uitwerken van een meer gepersonaliseerd EVC-traject
en het ontwikkelen van een toets van eerder verworven competenties (fase 1). De verwachting was dat in een tweede fase een geïndividualiseerd
opleidingstraject zou worden opgezet waarmee de GZ-opleidingsinstellingen ervaring op konden gaan doen. Tegelijkertijd is het Programma Psychologische
Adaptieve Vervolgopleidingen voorbereid en eind augustus 2020 van start gegaan. In dit programma werken diverse partijen samen om te komen tot een
nieuw systeem en flexibelere psychologische vervolgopleidingen.
Nevendoel van dit programma is ook om langer lopende discussies, bijvoorbeeld over het inzetten van erkenning van verworven competenties (EVC), samen
tot een goed resultaat te brengen.
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De werkgroep EVC binnen het programma APV is gevraagd een advies uit te brengen aan de Taskforce Aansluiting Master-GZ over de inzet van EVCtrajecten om masterpsychologen en –pedagogen, werkzaam in de individuele psychologische zorg op basis van eerder verworven competenties tijdelijk
versneld tot een BIG-registratie te kunnen leiden. De kennis en ervaring die is opgedaan in fase 1 van de ontwikkeling van het eerder genoemde project
wordt hierin meegenomen. Naar verwachting zal de EVC werkgroep in juni 2021 advies uitbrengen aan de Taskforce.

Specialisme Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut
Waarom de keuze voor samenvoeging van de beroepen Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog?
Het onderscheid tussen de Klinisch Psycholoog en de Psychotherapeut is klein. Een apart specialisme Psychotherapeut naast de Klinisch Psycholoog blijkt
niet mogelijk vanwege te weinig onderscheid tussen deze beroepen. Daarom is er gekozen voor de Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut.
Dit betekent een nieuw specialisme met een nieuwe opleiding waarin de twee huidige opleidingen KP en PT worden samengevoegd.
Voor PT-ers betekent dit een aanvulling op gebied van management en wetenschap, voor KP-ers betekent dit een aanvulling op gebied van psychotherapie.
Komen er meerdere specialismen in de toekomst, naast KP-PT en KNP?
De beroepsverenigingen die het advies hebben vastgesteld zijn daar voorstander van.
De KP-PT is sterk op de ggz georiënteerd. Voor sommige andere werkgebieden geldt echter dat juist de complexiteit en kennisontwikkeling van het
werkgebied om specifieke expertise vraagt. Dit moedigt aan om deze specifieke expertise te verankeren in een specialistentitel op niveau artikel 14 in de
wet BIG. Te denken valt bijvoorbeeld aan de forensische psychologie, de medische psychologie, de ouderenpsychologie en de ontwikkelingspsychologie.
Dit vraagt nog om nadere discussie en uitwerking, na het advies.
Wat is het tijdpad voor samenvoeging van de beroepen Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog ?
Zie ook de algemene informatie over het tijdpad.
Het specialisme KP-PT hoort bij het basisberoep gz-psycholoog generalist en kan daarom pas worden ingesteld als het basisberoep gz-psycholoog generalist
geregeld is, inclusief de bijbehorende overgangsregelingen. Intussen kunnen de voorbereidingen voor het specialisme KP-PT wel vast getroffen worden.
Het nieuwe specialisme moet voldoen aan de criteria voor erkenning van een specialistentitel. Het College (CSGP) van de FGzPt is aangewezen om de
besluiten voor specialismen van de gz-psycholoog op te stellen en voor te leggen aan de minister. In de besluiten moeten het op te heffen specialisme, het
nieuwe specialisme en de overgangsregelingen beschreven worden.
Als de overgangsregelingen voor alle (categorieën van) psychotherapeuten opgesteld zijn en hierover overeenstemming bij de beroepsverenigingen bestaat,
zal een erkenning van de nieuwe specialismentitel KP-PT worden voorgelegd aan de minister. VWS kan op het moment dat er overeenstemming is bereikt
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over het opleidingsbesluit gz-psycholoog generalist, inclusief de overgangsregeling voor psychotherapeuten (en zij die daartoe in opleiding zijn) met
instemming van de NVP, besluiten om het artikel 3 register voor het beroep psychotherapeut te sluiten.
Hoe ziet de overgangsregeling eruit voor Psychotherapeuten (al dan niet ook gz-psycholoog)?
Over precieze inhoud van de overgangsregeling zijn nog geen uitspraken te doen. Het ministerie van VWS en het College Specialismen
Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) zijn
besluitvormend bij het opstellen van de overgangsregeling. In het Advies Beroepenstructuur wordt uitgegaan van het volgende:
• De KP-PT wordt een nieuw specialisme; de weg naar de (KP-) PT loopt altijd via het basisberoep GZ-psycholoog generalist.
• De overgangsregeling voor de huidige PT’en wordt gebaseerd op de eindtermen die vastgesteld worden voor het beroep gz-psycholoog generalist
en het specialisme KP-PT.
• De opstellers van het advies bevelen aan om ervoor te zorgen dat PT’en die in het BIG-register geregistreerd staan als gz-psycholoog én als PT,
kunnen worden geregistreerd als gz-psycholoog generalist en als KP-PT in het BIG-register (via een vast te stellen overgangsregeling).
• Voor alle PT’en zal een overgangsregeling ontwikkeld worden.
• Dat geldt dus ook voor Pt-en die geen registratie als gz-psycholoog / gz-psycholoog generalist hebben. Zij kunnen in aanmerking komen voor een
overgangsregeling naar het basisberoep, en daarna voor de overgangsregeling naar het specialisme die wordt geformuleerd voor de groep
Psychotherapeuten die ook GZ-psycholoog zijn. Maar over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen.
Wordt er in overgangsregeling onderscheid gemaakt tussen werkenden in instelling of vrijgevestigden?
Het College (CSGP) van de FGzPt is aangewezen om de besluiten voor specialismen van de gz-psycholoog op te stellen en voor te leggen aan de minister.
Over de inhoud van de overgangsregeling is nu nog niets te zeggen, maar het is niet de intentie daar onderscheid in te maken.
PT-en missen kennis over diagnostiek, wordt daar rekening mee gehouden in de overgangsregeling?
Voor psychotherapeuten die ook gz-psycholoog zijn, wordt ervan uitgegaan dat zij beschikken over voldoende kennis van diagnostiek op dat niveau. Voor
psychotherapeuten zonder gz-registratie zal een overgangsregeling worden opgesteld waarbij gekeken wordt naar eerder (wel of niet) verworven
competenties.
Moet elke KP-er zich straks als KP-PT registreren?
Ja, het gaat feitelijk om een nieuw specialisme, waar de inhoud van het bestaande specialisme KP en het huidige beroep PT in verenigd wordt.
Voor de overgangsregeling naar het register KP-PT geldt als uitgangspunt dat professionals die in het BIG-register opgenomen staan als KP kunnen worden
geregistreerd als KP-PT in het BIG-register. De eindtermen die vastgesteld worden voor het specialisme KP-PT zijn daarbij bepalend voor de
overgangsregeling voor huidige KP’en.
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Gevolgen huidige Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten
Wat zijn gevolgen voor de huidige KP-ers?
In principe geen. Zij zullen via een overgangsregeling overgaan naar het nieuwe specialisme-register KP-PT. De eindtermen die vastgesteld worden voor het
specialisme KP-PT zijn bepalend voor de overgangsregeling.
Moeten de huidige KP-ers dan ook bijscholen (op het gebied van psychotherapie)?
Over de inhoud van de overgangsregeling is nu nog niets te zeggen, behalve dat de eindtermen die vastgesteld worden voor het specialisme KP-PT bepalend
zijn voor de overgangsregeling voor huidige KP’en.
Ik heb beide opleidingen gevolgd (KP en PT), heeft dat met de samenvoeging nog meerwaarde?
U wordt dan in de nieuwe situatie opgenomen in het nieuwe specialistenregister KP-PT. De aparte registratie PT (als basisberoep) verdwijnt op termijn,
maar dat heeft geen gevolgen, aangezien deze opgaat in het nieuwe specialisme.
Wat is de positie van de KNP ten opzichte van de KP-er?
Die positie verandert niet. De opstellers van dit advies gaan ervan uit dat alle professionals die in het BIG-register geregistreerd staan als KNP geregistreerd
blijven staan als KNP in het BIG-register. Voor KNP’en die nu beschikken over een dubbele registratie en dus ook KP en/of PT zijn, geldt dat zij daarnaast in
aanmerking komen voor de overgangsregeling naar het register KP-PT.
Welke gevolgen heeft de vorming van dit specialisme voor functiewaardering?
De vorming van een nieuw specialisme is niet direct van invloed op functiewaardering. Het is de keuze van organisaties welke functies zij instellen. Als de
inhoud van een functie substantieel wijzigt, dan moet de gewijzigde functie opnieuw beschreven en gewaardeerd worden. Er zijn verschillende systemen
voor functiebeschrijving en -waardering in gebruik. In de verschillende cao’s zijn afspraken m.b.t. functiewaardering en de gebruikte systematiek vastgelegd.
Kan de huidige KP, voortvloeiend uit de oude overgangsregeling in 2004, straks KP-PT worden?

De precieze inhoud van de overgangsregelingen is nog niet bekend, maar uitgangspunt is dat bij de overgang van geregistreerde KP-ers niet
wordt gekeken naar het onderscheid tussen degenen die voor 2004 of daarna geregistreerd zijn.
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Overgangsregelingen
Moeten psychotherapeuten zich bijscholen wat betreft onderzoek en management om binnen specialisme KP-PT opgenomen te worden?

Uitgangspunt is dat er een overgangsregeling komt voor alle PT-en (zie ook andere vraag hierover), maar de precieze inhoud van de
overgangsregelingen is nog niet bekend, dus ook niet of er extra eisen worden gesteld op het gebied van onderzoek en management. Vanaf het
moment dat psychotherapeuten zonder GZ via een overgangsregeling geregistreerd worden als GZ-psycholoog generalist komen zij voor hun
registratie als KP-PT in aanmerking voor de overgangsregeling die wordt opgesteld voor PT + GZ.
Wat gebeurt er met (“kale”) psychotherapeuten die niet meedoen met de overgangsregeling naar KP-PT?

Zij zullen hun registratie als PT vooralsnog behouden, maar op termijn zal deze registratie vervallen. Dit zal pas gebeuren wanneer het nieuwe
specialisme KP-PT is ingesteld en de overgang van PT-en en KP-en is geregeld en er voldoende tijd is gegeven voor een ieder om te kunnen
voldoen aan de gestelde overgangsregeling. In het advies wordt wel als aandachtspunt benoemd dat de periode waarin het artikel 3 beroep PT
en het artikel 14 specialisme KP-PT naast elkaar bestaan, zo kort mogelijk gehouden zou moeten worden.
Wat betekent het voor psychotherapeuten die nu in opleiding zijn?
Op zich niet veel. In de te ontwikkelen overgangsregelingen wordt rekening gehouden met de professionals die nog in opleiding zijn.
Is het verstandig om als psychotherapeut nu de verkorte gz-opleiding te doen of te wachten op de overgangsregeling naar het specialisme KP-PT?
Voor alle psychotherapeuten (al dan niet ook gz-psycholoog) zal een overgangsregeling ontwikkeld worden. Over de precieze inhoud van de
overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen. Wel bevelen de opstellers van het advies aan om ervoor te zorgen dat PT’en die in het BIG-register
geregistreerd staan als PT én als gz-psycholoog, zonder extra voorwaarden kunnen worden geregistreerd KP-PT. Als je als PT dus ook gz-psycholoog bent is
het aannemelijk dat je in aanmerking komt voor een soepele overgang naar het specialisme. Voor PT’en zonder registratie als gz-psycholoog zullen naar
verwachting aanvullende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van diagnostiek. Het kan dus verstandig zijn, indien er wordt voldaan aan de
vooropleidingseisen voor het beroep GZ, nu alvast de verkorte gz-opleiding te volgen, maar er zullen ook andere mogelijkheden worden ontwikkeld. Ook
artsen-psychotherapeuten (nu geen toegang tot de verkorte GZ-route) zullen naar verwachting in aanmerking komen voor de overgangsregeling. Bovendien
is het de intentie rekening te houden met EVC’s.
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Als je nu GZ-psycholoog en PT bent (en ook nog beschikt over aantal aanvullende registraties), is het dan zinvol in 2021 de KP-opleiding te gaan volgen,
of kun je dan beter wachten op de overgangsregeling?
Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen. Wel bevelen de opstellers van het advies aan om ervoor te zorgen
dat PT’en die in het BIG-register geregistreerd staan als PT én als gz-psycholoog, kunnen worden geregistreerd als KP-PT.
Het kan nog wel enige tijd duren (zeer globale inschatting tussen 2022 en 2025) voordat die overgangsregeling in werking treedt. Het is een persoonlijke
afweging of het zinvol is in de tussentijd een KP-opleiding te gaan volgen.
Opleiding
Welke wijzigingen worden in de opleiding doorgevoerd na samenvoeging KP en PT?
Blijven de 4 pijlers, diagnostiek, management, behandeling en wetenschappelijk onderzoek, overeind?
Uitgaande van de bestaande governance, stelt het College van de FGzPt (CSGP) de besluiten voor het specialisme KP-PT op en legt deze, na instemming van
de beroepsgroepen die de PT en KP vertegenwoordigen, voor aan de minister. Voor het opstellen van de besluiten vraagt het CSGP advies en instemming
aan de beroepsverenigingen en de (gremia van) (hoofd)opleiders vanuit zowel de huidige opleidingen tot KP als de opleidingen tot PT. Hoe de
veranderingen in de opleiding er precies uit zullen zien is dus nog niet duidelijk, maar er is inspraak en afstemming over met de hoofdopleiders en
instemming beroepsverenigingen.
Wat betekent de samenvoeging KP en PT voor de duur van de opleiding?
Hoe de veranderingen in de opleiding er precies uit zullen zien is dus nog niet duidelijk, maar er is inspraak en afstemming over met de hoofdopleiders en
beroepsverenigingen.
Blijft de opleiding PT bestaan?
De opleiding PT zal op termijn verdwijnen wanneer de samenvoeging van de opleidingen PT en KP gerealiseerd is en aan alle psychotherapeuten (en
degenen die daartoe in opleiding zijn) overgangsregelingen zijn geboden.
Kan een arts nog instromen in de huidige 4-jarige opleiding tot PT? Tot wanneer is dat mogelijk?
Dit is nog niet precies te zeggen. In een overgangsregeling zal rekening worden gehouden met professionals die nog in opleiding zijn tot psychotherapeut;
tot een bepaalde datum zullen zij nog in de gelegenheid worden gesteld hun opleiding af te ronden en op basis daarvan in aanmerking te komen voor een
overgangsregeling naar het specialisme KP-PT.

12

Kunnen K&J-psychologen tot de nieuwe structuur gerealiseerd is inschrijven op een PT of KP opleidingsplaats?
K&J-psychologen kunnen in de huidige situatie nog wel de PT-opleiding volgen (art 3 wet BIG, basisberoep), maar niet de huidige KP-opleiding (art 14 wet
BIG, specialisme). Voorwaarde voor instroom in de KP-opleiding is immers de BIG-registratie op artikel 3 niveau (gz-psycholoog).
Vanaf het moment dat K&J-psychologen via een overgangsregeling geregistreerd worden als GZ-psycholoog generalist kunnen zij instromen in de opleiding
voor het specialisme.
Wat gebeurt er met orthopedagogen generalist die het verkorte, 3 jarige traject tot PT hebben doorlopen?
Als orthopedagogen generalist (na het volgen van de opleiding) zijn geregistreerd als PT worden zij in het kader van overgangsregelingen niet anders
beoordeeld dan andere PT-en zonder registratie als GZ. Onderdeel van het advies is dat in de toekomst een master orthopedagogiek geen toegang meer
geeft tot de opleiding gz-psycholoog generalist, en dus ook niet tot de specialistische opleiding KP-PT. De opleiding PT zal op termijn verdwijnen.

Aantekeningen voor methoden/doelgroep
Waarom deze aantekeningen?
Het biedt helderheid voor cliënten - geen aparte ‘beroepstitels’ (gedragstherapeut, EMDR-therapeut) maar wettelijk beschermde beroepstitels (BIG) met
daarbij een aantekening in een Kwaliteitsregister die ieders specifieke deskundigheid aangeeft.

Communicatie
Hoe blijf ik goed op de hoogte van de uitvoering van het advies?
We houden als beroepsverenigingen onze leden op de hoogte via onze websites, www.psynip.nl; www.nvgzp.nl en www.psychotherapie.nl en de
nieuwsbrieven.
Wordt er in de communicatie aandacht besteed aan informatie voor werkgevers?
Ja, in de uitwerking van het advies wordt uitgegaan van het informeren en betrekken van onder meer de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en de VNG
over de communicatiemogelijkheden richting werkgevers.
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