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In deze notitie presenteren de hoofdopleiders binnen het Petit Comité1 het verruimde
vrijstellingenbeleid.

Geselecteerde voortrajecten
Verschillende beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, hebben op uitnodiging van vLOGO
een door hen geaccrediteerd scholingstraject ingediend om te laten bepalen of er overlap is met de
GZ-opleiding. Zes trajecten zijn door twee hoofdopleiders inhoudelijk op overlap met de GZ-opleiding
beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Deze criteria zijn door het HCO geaccordeerd
en staan in de bijlage. De hoofdopleiders hebben onder meer naar de eindtermen en
competentieprofielen gekeken, alsmede naar de wijze waarop de dualiteit van de trajecten
(verbinding cursorisch onderwijs met praktijkwerk en begeleiding) is gegarandeerd.
Na de beoordelingsronden en bespreking in het Petit Comité is vastgesteld dat twee trajecten voldoen
aan de door het HCO vastgestelde criteria voor overlap met de GZ-opleiding: het traject tot cognitiefgedragstherapeut van de VGCt (uitmondend in het volledig lidmaatschap) en tot orthopedagoog
generalist van de NVO (waarbij een geïntegreerde 2-jarige duale postmaster opleiding gevolgd is).
Voor de VGCt zien de hoofdopleiders grond om cursisten die de 100-uurs basiscursus hebben gevolgd
een vrijstelling van 100 uur cursorisch onderwijs te geven.

Cursorisch gedeelte
De kaders voor de verruimde vrijstelling voor het cursorisch gedeelte van de GZ-opleiding zijn:
•

Opleidelingen volgen ten minste 75% van de voor de GZ-opleiding vereiste opleidingstijd. Er wordt dus
maximaal 25% vrijstelling verleend, wat neerkomt op maximaal 120 cursusuren.

•

De huidige regeling voor maximaal 50 uur vrijstelling in alle andere omstandigheden blijft
gehandhaafd. Er kan geen ‘stapeling’ van vrijstellingen voor andere trajecten plaatsvinden die tot
vrijstelling van meer dan 50 uur zou kunnen leiden. Daarnaast kan deze 50 uur niet gestapeld worden
met de hierboven genoemde 120 uur, beide mogen niet uitkomen boven de 120 uur.

•

Bij de onderdelen waarvoor vrijstelling is verleend, wordt op het dossioma vermeld ‘vrijgesteld’.

•

Vrijgestelde uren worden niet opgevuld met onderwijs, zodat het curriculum niet boven het GZ-niveau
uitstijgt. Hiermee blijft het niveau van de Gz-psycholoog eenduidig en herkenbaar voor het veld, en
blijft de mogelijke aansluiting op de K(N)P en verkorte PT bewaakt. Kortom: de GZ-opleiding wordt niet
‘opgeplust’. NB: het staat opleidelingen uiteraard vrij om zich in andere vaardigheden te bekwamen,
maar dat vindt dan niet plaats onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider van de GZ-opleiding.
Extra gevolgd onderwijs wordt niet in het dossioma van de GZ-opleiding vermeld.
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Petit Comité bestaat uit een afvaardiging van (plaatsvervangend) hoofdopleiders van het HCO-GZ,
samengesteld met als doel te komen tot herziening van het vrijstellingenbeleid.
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Praktijkgedeelte
Kaders om te komen tot vrijstelling voor het praktijkgedeelte van de GZ-opleiding zijn:
•

Opleidelingen volgen ten minste 75% van de voor de GZ-opleiding vereiste opleidingstijd in de
praktijkinstelling. Er wordt dus voor maximaal 25%, oftewel maximaal 698 praktijkuren, vrijstelling
verleend. Daarbij wordt ook naar rato van de gegeven praktijkvrijstelling ook maximaal 25% vrijstelling
verleend op zowel de 90 uur supervisie als de 90 uur werkbegeleiding.

•

Alle vereisten blijven onverminderd van kracht, dat wil zeggen zowel inhoud als het aantal KBS-en
zoals vermeld in het toetsboek.

Overzicht vrijstellingen en voorwaarden op hoofdlijnen
Maximale
vrijstelling
cursorisch

Maximale
vrijstelling
praktijk

OG NVO; werkervaring opgedaan
bij een voor de GZ-opleiding
erkende instelling

120 uur

OG NVO; werkervaring bij nieterkende instelling

Voortraject

Geldigheid

Toelichting

25%
(698 uur)

Zolang actief
geregistreerd
bij de NVO

De maximale vrijstelling van 698 uur
kan alleen gegeven worden als de
werkervaring ten tijde van de opleiding
tot OG is opgedaan bij een instelling die
ook erkend is als praktijkinstelling voor
de GZ-opleiding. Wanneer minder dan
698 uur gewerkt is in een dergelijke
instelling wordt naar rato vrijstelling
verleend.

120 uur

geen

Zolang actief
geregistreerd
bij de NVO

Volledige VGCt; werkervaring
opgedaan bij een voor de GZopleiding
erkende instelling

120 uur

25%
(698 uur)

Zolang actief
geregistreerd
bij de VGCt

Volledige VGCt; werkervaring bij
niet-erkende instelling

120 uur

geen

Zolang actief
geregistreerd
bij de VGCt

Minimaal 100-uurs basiscursus
VGCt, maar geen volledig
lidmaatschap

100 uur

geen

Geldig t/m 5
jaar na
datum
certificaat

Dit geldt als bv. basis- en vervolgcursus
VGCt is voltooid, maar supervisie en
N=1 nog niet is afgerond.

Andere certificaten die vallen in
de bestaande regeling (bv.
systeemtherapie)

50 uur

geen

Geldig t/m 5
jaar na
datum
certificaat

De bestaande regeling blijft van kracht.
Er kan niet worden gestapeld met
bovenstaande vrijstellingen als
daarmee het totaal boven de 25% zou
komen. Stapeling bínnen de bestaande
regeling is gemaximeerd op 50 uur.

De maximale vrijstelling van 698 uur
kan alleen gegeven worden als de
werkervaring ten tijde van de opleiding
tot gedragstherapeut is opgedaan bij
een instelling die ook erkend is als
praktijkinstelling voor de GZ-opleiding.
Wanneer minder dan 698 uur gewerkt
is in een dergelijke instelling wordt naar
rato vrijstelling verleend.
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Implementatie
•

Ingangsdatum 1 januari 2019.

•

De gebruikelijke toelatingseisen (zoals de LOGO-verklaring) blijven van kracht.

•

De implementatie van het vrijstellingenbeleid wordt niet centraal georganiseerd. Dat betekent dat
iedere opleidingsinstelling zelf bepaalt hoe en wanneer de implementatie van de geactualiseerde
vrijstellingen vorm gaat krijgen. Dit houdt onder andere in dat afzonderlijke opleidingsinstellingen
gefaseerd kunnen implementeren (bv. starten met cursorische vrijstelling, terwijl praktijkvrijstelling
later volgt).

•

Er is noch garantie noch recht op het verkrijgen van vrijstellingen. Dit blijft uiteindelijk ter beoordeling
van de hoofdopleider.

•

Afhankelijk van de inrichting van het cursorisch onderwijs en de afstemming met de praktijkopleiding
kan de opleidingsduur worden verkort met maximaal 25%. Daarmee kan de opleiding een minimale
duur van 1,5 jaar omvatten. De hoofdopleider neemt hierover de beslissing.

•

De gebruikelijke regelingen zoals vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (bijvoorbeeld
met betrekking tot herkansingen) blijven van kracht en kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke
opleidingsduur.

Nader uit te werken
•

Bedrijfsmatige implementatie: mogelijke aanpassing cursusprijs. Binnen elke opleidingsinstelling
afzonderlijk of in directeurenoverleg. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van het HCO-GZ.

•

Nagegaan zal moeten worden hoe om te gaan met de selectieve toetsmomenten zoals beschreven in
het Toetsboek, als er sprake is van 25% vrijstelling van de praktijk. Voorstel Petit Comité: vasthouden
aan halfjaarsevaluaties, maar eerste ontwikkelgerichte evaluatie overslaan en na half jaar direct de
selectieve toetsen uit het toetsboek doen inclusief selectieve beoordeling door praktijkopleider.
Hierdoor wordt voorkomen dat te laat in de opleiding problemen aan het licht komen.

Petit comité. Hoe verder?
Het Petit Comité zal de VGCt en NVO en enkele p(raktijk)-opleiders uitnodigen voor een
rondetafelgesprek waarin een toelichting wordt gegeven op de wijze waarop de hoofdopleiders de
trajecten beoordeeld hebben en op de uitkomsten daarvan.
Er zal gezamenlijk worden bekeken wat de haken en ogen zijn voor de uitvoering. De leden van het
Petit Comité zullen deze samenvatten en als handreikingen meegeven aan de hoofdopleiders, zodat zij
dit kunnen meenemen bij de implementatie in hun eigen regio’s.
Het Petit Comité zal in het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 nog bij elkaar komen om te
zien hoe de implementatie van het vrijstellingenbeleid gaat en om de verbinding naar het HCO-GZ te
maken. In de vergadering van voorjaar 2019 wordt bekeken of het Petit Comité wordt gedechargeerd
of dat nog een aanvullende vraag wordt geformuleerd.
---O---
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BIJLAGE
Beoordelingscriteria

-

Vrijstelling wordt verleend voor:
Cursorisch onderwijs mits er een aantoonbare gerelateerde praktijkcomponent in zit
Praktijkuren mits er aantoonbare werkbegeleiding/supervisie is geweest in een GZ erkende
opleidingsinstelling

De Voorwaarden voor cursorisch onderwijs dat voor vrijstelling in aanmerking zijn:
➢ Doelen van het cursorisch onderwijs zijn geformuleerd in te verwerven competenties volgens
het competentieprofiel.
➢ De onderwerpen van de cursus zijn terug te vinden in het cursorisch programma van de
(desbetreffende) Gz-opleiding.
➢ In het voortraject wordt (selectief) getoetst.
➢ Er wordt in het voortraject voldoende verbinding met de klinische praktijk gemaakt.
➢ Het cursorisch onderwijs is praktijkgericht: het bevat praktijkopdrachten en/of toetsen die in
de praktijk worden uitgevoerd.
➢ De docenten voldoen aan de eisen overeenkomstig eisen aan docenten binnen de GZ
opleiding.
➢ Het postacademisch niveau wordt in dit voortraject gewaarborgd.
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