
Vrijstellingenbeleid voor deelnemers aan de Gz-opleidingen 
 

In de Algemene Maatregel van Bestuur inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de 
gezondheidszorgpsycholoog, is in art 9, lid 2, opgenomen, dat de opleidingsinstelling een 
reglement dient vast te stellen waarin het ‘verlenen van ontheffing van onderdelen van de 
opleiding’ is vastgelegd. 

Het vrijstellingenbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdopleider. 
Hieronder wordt het vrijstellingenbeleid van de zes door de Minister van VWS erkende 
opleidingsinstellingen uiteengezet. 
 
Uitgangspunt 
Het uitgangspunt van de Gz-opleiding is dat de deelnemer de volledige opleiding volgt en 
verantwoordelijk is voor de kosten die daaraan verbonden zijn. Er bestaat de mogelijkheid van 

vrijstellingen. 
Alleen zij, die toegelaten zijn tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, kunnen 
vrijstellingen aanvragen. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om vooraf vrijstellingen aan te 
vragen. Dit vrijstellingenbeleid laat onverlet dat de hoofdopleiders in onderling overleg 
specifieke regelingen voor specifieke groepen kunnen vaststellen. 
 

Criteria 
Vrijstellingen kunnen alleen toegekend worden voor het cursorisch gedeelte. Bij de 
beoordeling van verzoeken om vrijstellingen zullen de eisen zoals deze staan geformuleerd in 
de AMvB en de opleidingsvereisten, aangevuld met de eisen die de hoofdopleiders aan de 
invulling van bepaalde onderdelen stellen, als leidraad gehanteerd worden. 
Maximaal kan voor één cursusonderdeel vrijstelling worden verleend, naar het oordeel van de 
hoofdopleider. 

Het verzoek om vrijstelling dient te worden beoordeeld door de hoofdopleider. Gekeken zal 
worden in hoeverre het gevolgde cursorische onderwijs overeenkomt met een van de 
onderdelen die in de Gz-opleiding gegeven worden. Hierbij zal worden vergeleken: de duur 
van het cursorische onderwijs (aantal uren), de inhoud, de gebruikte literatuur en de 
docent(en). De start van de cursus mag niet langer dan 5 jaar geleden zijn geweest op het 
moment van de aanvraag, en moet met goed gevolg zijn afgerond. 
Mogelijke uitkomsten van de beoordeling: 

a. Het separaat gevolgde cursorische onderwijs is meer dan, of komt in grote lijnen overeen 
met een cursusonderdeel in de Gz-opleiding: vrijstelling. 
b. Het separaat gevolgde cursorische onderwijs overlapt met een deel van de cursus: 

gedeeltelijke vrijstelling, eventueel met aanvullende eisen. 
c. De gevolgde cursus stemt niet overeen met hetgeen in de Gz-opleiding aan de orde komt: 
de psycholoog (psychotherapeut/pedagoog) in opleiding tot Gz-psycholoog dient het blok 

van de opleiding helemaal te volgen. 
 
Praktische uitvoering 
Vrijstellingen kunnen niet eerder worden aangevraagd dan dat de persoon is aangenomen 
voor de opleiding. Vrijstelling moet evenwel bij aanvang van de opleiding schriftelijk 
aangevraagd worden en dient door de hoofdopleider voor vaststelling van het werkplan 
beoordeeld te zijn. De uitkomst wordt in het werkplan opgenomen. 

Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de 
opleidingsprijs. 
 
Dit vrijstellingen beleid gaat in per januari 2003. 
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