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1. Uitgangspunten






Deze vrijstellingsregeling is van toepassing op diegenen die staan ingeschreven in het BIG
register als gezondheidszorgpsycholoog.
Vrijstellingen kunnen worden verleend aan diegenen die zijn toegelaten tot de opleiding tot
klinisch psycholoog.
Vrijstellingen kunnen slechts worden verleend door de hoofdopleider, die daarvoor
desgewenst advies vraagt aan de opleidingscommissie en/of aan een deskundige.
Vrijstelling dient schriftelijk met bewijsstukken te worden aangevraagd.
De uitkomst wordt in het opleidingsplan/dossier opgenomen.

2. Vrijstelling van opleidingsonderdelen
De reguliere opleiding tot klinisch psycholoog omvat ten minste 4885 uur.
KP opleiding
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160

1080

135 plus
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Hieronder staat beschreven voor welke onderdelen vrijstelling kan worden verleend door de
hoofdopleider, onder welke voorwaarden en wat de maximale omvang van de vrijstelling is.
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Absolute ondergrens van de omvang van het te volgen curriculum
In alle gevallen, ongeacht eerder verworven competenties en registraties, geldt een absolute
ondergrens voor de omvang van het curriculum: er dient minimaal 2400 uren van het reguliere KP
curriculum te worden gevolgd.

2.1. Algemene richtlijnen vrijstellingen voor cursorisch onderwijs


Vrijstelling voor cursorisch onderwijs kan worden verleend, indien kan worden aangetoond
dat de eerder gevolgde cursus naar omvang en inhoud overeenstemt met de betreffende
cursus in de opleiding tot klinisch psycholoog en de cursus niet is gevolgd in het kader van
een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bovendien moet de cursus gevolgd zijn bij
een erkende opleidingsinstelling en/of erkend zijn door een Specialistische Psychotherapie
Vereniging/beroepsvereniging.

2.2. Algemene richtlijnen vrijstellingen voor supervisie en leertherapie
2.2.1. Vrijstelling voor supervisie:
 Vrijstelling voor supervisie kan worden verleend indien kan worden aangetoond dat de
supervisie is gevolgd op het betreffende gebied / de betreffende gebieden van de opleiding
tot klinisch psycholoog en dat de supervisie de werkvorm/methodiek betreft die in de KPopleiding is onderwezen. Verder dient de supervisie te zijn genoten in het kader van een
opleiding die erkend is door de overheid of de betreffende beroepsgroep en moet de
supervisor door de hoofdopleider worden erkend.
 De supervisie dient te voldoen aan de eisen die ter zake zijn gesteld in het Besluit Supervisie
en Leertherapie Opleiding Klinisch Psycholoog.
2.2.2. Vrijstelling voor leertherapie:
 Volledige of gedeeltelijke vrijstelling voor leertherapie kan worden verleend mits de
leertherapie is gevolgd in het kader van een opleiding en de leertherapeut is erkend door
een Specialistische Psychotherapie Vereniging. Curatieve therapie kan niet gelden als
leertherapie.
 De leertherapie dient te voldoen aan de eisen die ter zake zijn gesteld in het Besluit
Supervisie en Leertherapie Opleiding Klinisch Psycholoog.
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2.3. Specifieke richtlijnen vrijstellingen voor de peilers van de KP opleiding
2.3.1. Vrijstelling voor ‘Diagnostiek, inclusief indicatiestelling’




Gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend aan deelnemers die hun BIG registratie als
klinisch neuropsycholoog hebben behaald. Het bewijs van inschrijving in het BIG register
dient te worden overhandigd. De omvang en de aard van de vrijstelling voor zowel het
cursorisch als praktijkonderwijs ‘Diagnostiek, inclusief indicatiestelling’ hangt af van de
kennis en ervaring van de deelnemer en wordt individueel beoordeeld door de
hoofdopleider.
Voor overige deelnemers is het mogelijk om een gedeeltelijke vrijstelling te krijgen op basis
van eerdere gevolgde cursussen en supervisies (zie algemene richtlijnen 2.1 en 2.2). Er
kunnen maximaal 100 contacturen van het cursorisch onderwijs worden vrijgesteld en
maximaal 20 uren supervisie.

2.3.2. Vrijstelling voor ‘Behandeling, inclusief psychotherapie’






Op basis van de bewijzen van inschrijving in het BIG register voor gezondheidspsychologen
en het BIG register voor psychotherapeuten kan volledige vrijstelling worden verleend voor
het onderdeel ‘Behandeling, inclusief psychotherapie’, waardoor de opleiding tot klinisch
psycholoog in totaal 3260 uren omvat (een vrijstelling van 1625 uren).
Gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend aan deelnemers die hun BIG registratie als
klinisch neuropsycholoog hebben behaald. Het bewijs van inschrijving in het BIG register
dient te worden overhandigd. De omvang van de vrijstelling voor het praktijkonderwijs
‘Behandeling, inclusief psychotherapie’ hangt af van de ervaring van de deelnemer en wordt
individueel beoordeeld door de hoofdopleider.
Voor overige deelnemers is het mogelijk om een gedeeltelijke vrijstelling te krijgen op basis
van eerder gevolgde cursussen, supervisies en leertherapie (zie algemene richtlijnen 2.1 en
2.2). Er kunnen maximaal 100 contacturen van het cursorisch onderwijs worden vrijgesteld,
maximaal 50 uren supervisie en maximaal 50 sessies leertherapie.

2.3.3. Vrijstelling voor ‘Wetenschappelijk Onderzoek’


De gezondheidszorgpsycholoog die is gepromoveerd op basis van een proefschrift met een
voor de klinische psychologie relevant onderwerp ontvangt volledige vrijstelling voor de
opleidingsonderdelen die betrekking hebben op ‘Wetenschappelijk onderzoek’.
 Ook wordt vrijstelling verleend aan de gezondheidszorgpsycholoog die zich in een
promotietraject bevindt waartoe opleiding in onderzoeksmethoden en onderzoeksupervisie
behoort (beide vergelijkbaar met de omvang/kwaliteit binnen de KP-opleiding) en die een
gepubliceerd artikel overlegt waarvan de kandidaat eerste auteur is en dat voldoet aan de
eisen van het schrijven van een wetenschappelijk artikel binnen de KP-opleiding.
 Tenslotte kan op basis van de bewijzen van inschrijving in het BIG register voor
gezondheidspsychologen volledige vrijstelling worden verleend aan klinisch
neuropsychologen.
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2.3.4. Vrijstelling voor ‘Management en zorginnovatie’




De gezondheidszorgpsycholoog kan in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijstelling van
het onderdeel ‘Management en zorginnovatie’, indien deze:
a) een op de zorg gerichte managementopleiding op universitair MBA niveau met goed
gevolg heeft afgerond en
b) in het kader van die opleiding onder supervisie (een) managementopdracht(en) heeft
uitgevoerd en daarvan een goedgekeurd verslag kan overleggen en
c) minstens 5 jaar aantoonbare management ervaring heeft binnen een specialistische
omgeving in de zorg.
Tevens kan op basis van de bewijzen van inschrijving in het BIG register voor
gezondheidspsychologen volledige vrijstelling worden verleend aan klinisch
neuropsychologen.

3. Nadere richtlijnen voor vrijstellingen
Hierbij zij nogmaals opgemerkt, dat in alle gevallen er een absolute ondergrens geldt: de
gezondheidszorgpsycholoog dient minimaal 2400 uren van het reguliere KP curriculum te volgen,
waarvan 300 contacturen cursorisch onderwijs, 380 uren praktijkopdrachten en zelfstudie, 1620 uren
praktijkonderwijs en 100 uren supervisie.
Concreet betekent dit dat de BIG geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog / psychotherapeut,
naast de vrijstelling voor ‘Behandeling, inclusief psychotherapie’, een vrijstelling kan krijgen voor
maximaal één andere peiler, te weten ‘Wetenschappelijk onderzoek’ of ‘Management en
zorginnovatie’. Indien de gezondheidszorgpsycholoog/ psychotherapeut in principe in aanmerking
zou kunnen komen voor een vrijstelling voor zowel ‘Wetenschappelijk onderzoek’ als ‘Management
en zorginnovatie’, dan kan in overleg met de hoofdopleider worden gekozen voor een individuele
invulling van deze extra vrijgestelde uren (bijvoorbeeld cursorisch en praktijkonderwijs op het gebied
van behandelingen voor complexe problematiek), opdat uiteindelijk aan het minimum van 2400 uren
is voldaan.
Concreet betekent dit voor de gezondheidszorgpsycholoog die tevens de KNP registratie heeft
behaald dat naast een vrijstelling voor ’Wetenschappelijk onderzoek’ en voor ‘Management en
zorginnovatie’ de omvang van de eventueel te verlenen vrijstelling voor ‘Diagnostiek, inclusief
indicatiestelling’ en ‘Behandeling, inclusief psychotherapie’ beperkt is, opdat uiteindelijk aan het
minimum van 2400 uren is voldaan.
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