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Hct College Specialismen Cezondheidszorgpsycholoog, in vergadering bijeen op 22 maart 2005

Gelet op het Besluit specialisme klinische psychologic van het Ctollege,
Overwegende dat in artikel I 2, zesde lid van d il Besluit sprake i s van een door hel Co llcge le treffcn
overgangsregeling,
Gezien de adviezen van ltet Bestuur van de Federatie van Cezondhcidszorgpsychologen, hel
Nederlands lnstituut van Psychologen en de Nederlandsc Veíeniging van pedagogen en OndeN,ijs-
kundigen;
Gelet op het advies van dc Registraticcommissie Specialismcn Cezondheidszorgpsycholoog,

Bcslui t :

Hoofdstuk I. BegripsomschrijviÍrgen

AÍikcl I

In dit bcsluit wordt vcrstaan onder:
Besluit: het Besluit speoialismc klinische psychoJogie van het

College;
College: het Collcge Specialismen G€zondheidszorgpsycholoog;
gczondheidszorgpsycholoog: degenc die is ingcschÍev€n in hel registcr van gezoncl_

heidszorSpsychologcn als bedocld in aÍikcl 3 van dc We1;
klinisch psycholoog-NlP psycholoog dic is ingeschreven in hct regisrer van klinisch

psychologen, gehouden door heí Nedcrlnnds Instituut van
psychologen;

regrstratiecommissic: de Registratiecommissie Specialismen Gezondheids
zorgpsycholoog;

pcrsoonlijkc bcgeleiding: supcrvisie oflccrlherapie;
psychothcrapeut dcgene die is iogeschrcveD in hel rcgister van psycho-

therapeulen als bedoeld in aÍtike) 3 van de Wet;
spccialistischc psychothcrapievereniging: vercniging. dic als specialislische psychorh e rapie r eren iging

is erkend door de Ncderlandse Vereniging voor
psycholherapic;

vcrzoekeri een pcrsoon dic een verzock tot inschrijving hcell
ingedien d al s bedoeld io ?lÍikel 2l eerste lid Besluir specia_
I rsmenregeling gez_ondheidszorgpsycho)ogen;

Wet: dc Wet op dc beroepen in cte individuele gezondheidszorg.



l loofdstuk I I .  Algemccn

AÍikel 2

Een verzoek tot inschrijving op basis van arlikel 12, zesde lid van hct Besluit dient te worden gedaan
binnen zes maanden na inwerkingtreding van het onderhavigc besluir Overgangsregeling ktinisch
psycholoog. Een verzoek tot inschrijving op basis van aÍikel 12, zevende lid van hcl Besluit dient te
wordcn gedaan binnen zcs mannden nadat dc betÍefïend€ oplciding is afgerond.

A(ikel 3

I Ingeval van een verzoek tot inschrijving als bedoeld in het vorige aftikel stell dc regislratie-
commissie vast ofde verzoeker voldocÍ aan de voorwaarde voor loelating op basis van dc
ovcrgangsÍegeling als bcdoeld il1 het zesde lid van artik€l ] 2 van het Besluit, €erste volzin. HieÍoc
strekkcn de nadeÍe b€palingen in artikel4 van het onderhavige b€sluit.

2 Indien verzoekcr voldoet aan de voorwaarde als bedoeld in het e€rste lid volgí een nader
onderzoek naar de vakbekwaàmheid. Dit ondeÍzo€k he€ft tot doel vast te stellen oIv€rzoeker in
aanmeÍking komt voor onmiddellijke inschrijving in het register, dan wel aan deze inschrijvjng
nadere opleiding ofscholing voorafdient te gaan.

Hoofdstuk lll. Toegang

Artikel 4

I lnschrijving op basis van aÍikel 12, zcsde lid van het Besluit staat uitsluitend open voor gczond-
heidszorgpsychologen die kunnen aantonen dàt zij op hct moment van jnwcrkjngtreding van hel
Besluit beschikkcn over een substantiële specialistischc vakbekwaamheid op het gebied van de
klinische psycbologic.

2 Van een specialistische vakbekwaamheid als bedoeld in he1 eeÍste lid wordl uitsluitend gcacht
sprakc te zijn indien veÍzoekeÍ op genoemd tijdstip voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
a. vcrzoeker is ing€schrcven in het registcr van psychotherapeulen, ingeslcld krachtens de Wct;
b. verzoekcr is ingeschreven in de beroepsbekwaamheidsregisters Diagnostiek cn Behandeling,

gehoudcn dooÍ de N€deÍlandse Vereniging van Pedagogen cn Onderwijskundigen, en beschikt
over t€n minste 2160 uur werkervaring op het gebied van de klinisch psychologischc
diagnostiek en/of klinisch-psychologische behandeling;

c. vcrzoeker is ingeschreveÍ in het registcr Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist, gehoudcn
door het Ncdcrlands Instituut van Psychologen. cn beschikt ovcr te rninste 2l6rr uur
werkervaring op het gebied van dc klinisch-psychologische diagnosriek en/ofklinisch-
psychologische behandelirg;

d. veÍzoeker beschikt over een spccialisrische desk-undigheid op hcr gebied van de klinische
psychologic, die naar omvang van het deskundigheidsgebicd en mate van specialisatie geltk-
waardig is aan de deskundighcid op dit gebied van verzoekers als bedoeld ondcr b. ofc.

3 Voor toegang op basis van hct tweede lid ondcr d. dient op hct in trer eersre tid bedoelde moment
ir elk geval voldaan te zijn aan de volgende vooÍwaarden:
a. verzoeker beschikt over minimaal2l60 uur wcrkervaring op hct gebied van dc klinisch-

psychologische diagnostick en/oïklinisch-psychotogischc behandeting;
b. v€rzoekcr heeft minimaal 540 uur ondcrwts en | 75 uur persoonlijke bcgeleiding genotcn op

de gcbieden der klinisch-psychologische diagnostick en klinisch-psychologische bchandc)ing,
waaÍvan minimaal ll30 uur onderwijs op elk van beide gebieden;
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c. de werkcrvaring, hei onderwijs en de pcrsoonli.ike bcgeleiding als bedoeld onder a. en b.
vertoncn een zodanige samenhang dal naar het oordeel van de registratiecommissie gesproken
kan worden van ccn herkenbaar gebied van specialistische deskundigheid binnen het domein
van de klinische psychologic.

4 Ten aanzien van de wcrkervaring ars bedocld in het tweede rid onder b. en c. en hct derde lid onder
a. is van toepassing hetgeen hieromtrent wordt bepaald in artikel 7, ccrste lid. onder a. t€n aanzien
van hel onderwijs en de persoonlijke bcgeleiding als bedo€td in het derdc lid onder b. rs van
toepass'ng hclgeen hieromtrent wordl bepaald in aÍikel 8, eerste en tweede lid, respectievclijk
aÍtikel 9, eerste en tweede lid.

Artik€l 5

Als ccn opleiding zoals bedoeld in aÍikel 12, zevende lid van hel Besluit wordt uitsluitend aingemerkt
een oplcidiÍg welke rcchl geeft op inschÍijving in een van dc in aÍikel 4, tweede lid onder a. tot en
met c. genoemde registers.

HooÍdstuk IV. Nader onderzoek vakbekwaamheid

Ártikel 6

I Indi€n verzoeker voldoer aan de voorwaardc gesleld in aíikel 4, ecrste lid, Íespecrievelijk arlikel 5
volgt ccn nad€r ondcrzoek naar de vakbekwaamheid. Doel van dit onderzoek is vast te stcllen of
verzoeker beschikt over een vakbekwaamheid op het gebied van de klinischc psychologie, die
gelijkgcsteld kan worden aan dc vakbekwaamheid die voortvloeit uil het gevolgd hebben van de
opleiding als b€doeld in hoofdstuk III van hel Besluit.

2 Als peilmoment voor hct in het eerste lid bedoelde onderzoek geldt het moment van inwcrking_
lreding van het Besluit dan wel, indien het een verzoekeÍ betreft als bedoeld in aÍtikel 12, zevendc
lid van genoemd bcslujl, het moment van alronding van de b€trcffende oplciding.

3 Hel in het eerste lid bedoelde onderzoek richt zjch op dc vakb€kwaamheid op heí gebicd der
klinisch-psychologische dixgnostiek cn die op her gebied dcr klinisch-psychologische behandeiing.
Op elk van beide gebieden afzondcrlijk dient sprake te zijn van e€n gelijk l€ stcllen
vakbekwaamheid.

4 Van een gelijk te slellen vakbekwaamheid als bedoeld in h€t eeÍsl€ lid is sprake indien v€rzoeker.
mlrt inachtneming van de in aíikelen ? tol en met 9 geÍbrmulcerde nadcre bepalingen met
betrekking tot werkcrvaring, onderwijs en persoonlijks begeleiding, voldoct aan de cisen op hct
bctreÍIend€ gebied zoals vasrgelegd in a(ikel 5 van het Bcsluit. Voor de klinisch_psychologische
dirgnostiek bcrreíi dit 1080 uur werkervaring, 360 uur onderwijs en 50 uur pcrsoonlijkc
bcgeleiding. Voor de klinisch-psychologischc behandeljng betreft dit lofl0 uur werkeNarjng, 360
uur onderwiis en | 85 uur persoonlijke begctciding.

5 Vcrzoekers als bedoeld in hel tweedc lid van artikel 4 ondcr a. wordcn geacht tc hebben voldaan
aan de eisen op het gebied van dc llinisch-psychologische behandeling; het nader ondcrzoek
beperkt zich len aanzien van hen td hun vakbekwaamheid op het gebicd van dc klidsch_
psychologischc diagnostick. Verzockers als bedoeld in hct lweede lid van artikel4 onocr D. l(n en
met d. worden geacht te beschikken over dc in het dcrde lid gcnoemde wcrkeNaring op het gcbied
van de diÈgnostiek en de behmdeling; het nader onderzoek beperkt zich len aanzien van hcn íot
hct onderwijs en de persoonJijke bege)eiding op beide gcbieden als genoemd in het dcrde lid.

6 ln het kader van dc bepating van de vakbskwaanhcid als bedoeld in het der.le lid worden
verzockers die ccn tekorr hcbben op óón ofmccrdere optci<lingscornponenten in de getegcnheid
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gcsíeld dil te conpenseren door een surplus op de overige componenten, Íespectievelijk dc oveÍige
component, met inachtneming van dc volgende vooÍwaarden:
a. compensaíie is uitsluitend mogelijk binnen elk der twee in het dcrde lid onderscheiden

gcbieden. klinisch-psychologische diagnostiek en klinisch-psychologische behandeling; een
surplus aan vakbekwaamheid op het ene gebied kan niet dienen als compensatie voor een
deficit op het andere gebied;

b. werkeNaring kan alleen diencn 1er comp€nsatie van een deficit op het vlak van onderwijs of
persoonlijke begel€iding, indien het werkeNaring betreli die is opgcdaan na het bcreik€n van
hct specialistisch niveau van vakbckwàamheid als bcdoetd in aÍikcl4 eersre tid.

In het kadeÍ van de compensatie als bcdoeld in h€t zesdc ljd wordt tien uur werkervaring
gclijkgesteld aan vier uur onderwijs, dan wel één uur penoonlijke begeleiding.
lndien het in hct eerste lid genoemde onderzock uitwijst dat sprake is van e€n vakbekwaamheid op
de genoemde gebieden die ten minste gelijkgesteld kan worden aan die welke vooívloeit uit het
gevolgd hebben van de opleiding als bedocld in hoofdstuk lll van het Besluit, is hiermee voldaan
aan dc vooNirarde voor inschri j \rng In hel register.
Indien er geen sprake is van een gelijk te stellcn vakbekwaamheid krijgt verzoeker een
studieadvics, inhoudende aanwijzingen met bctrektring tot nadere activiteiten die noodzakelijk zijn
om de bedoeldc vakbekwaamheid te veÍwerven. De iotale omvang van deze activiteiíen is gelijk
aan het vcrschil tussen de opleidingseisen als bedoeld in h€t derde lid en hct vaslgestelde niveau
van de vakb€kwaamheid. Daarbij is sprake van een cvenwjchtige spreiding van dc activiteiten ovsr
de drie opleidingscomponenten w€rkervaring, onderwijs en persoonli.jke begeleiding, rekening
houdend met de recds veírichte activiteiten op elk van deze gebieden_
Om in aanmeÍking te komen voor inschrijving als bedoeld in het z€sde, respectiev€lijk zevend€ lid
van artikel l2 van het Besluit dienen vcrzoekers als bedoeld in het negcnde lid binncn vijfjaar na
de dalum waarop hel studieadvies, bedoeld in het ncgende lid, is afgegeven aan te lonen dat zij
hcbben voldaan aan de aanwijzingcn van h€t studieadvies.

Itoofdstuk V Nàdcre bepalingen ten aanzien van rverkervaring, onderwijs en persoonlijke
begeleiding

Aíikel 7

I Alleen di€ werkervaring wordt in de beschouwing betrokkcn, welke voldoet aan d€ volgende

a. de werkeÍvaring is opgedaan binnen een instclling voor twecde- ofderdclijnsgezondhcidszorg
ofbinnen een inslelling voor hulpverlening aan kinderen enjsugdigen mct een meeÍvoudige
complexe problematiek.

b. de werkcrvaring heeft spccifiek en aanroonbaar betrekking op her dcclgcbied, respcclievelijk
de deelgcbieden van dc klinische psychologie, die onderwerp zijn van het ondcrzoek naar de
vakbckwaamheid als bedoeld in arlikel 6. eentc lid.

2 In afwijking van hct gestelde in hct eerste lid onder b. kunnen verzoekers als bedoeld jn he1 t*,eede
lid van artikel 4 onder a. desgewenst volstaan met documentatie van de totale omvang van de
werkervaring als psycholherapeut. In dit geval wordt ervan uitgcgaan dat dezc we*ervaring \Lrur
eenachtste dcel belrekking heeíi op het gcbied der ktinisch-psychologische diagnostiek.
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Artikel 8

I G€noten ondcrwijs wordl alleen in beschouwing gcnomen, in<lien dit naaÍ inhoud en ntveau
gelijkwaardig is aan het onderwijs zoals dit plaatsvindl binncn het ksder van dc opleiding tot
klinisch psycholoog als bedocld in het tsesluit.

2 Ten aanzien van verzockers ars bcdoeld in het tw€ede lid van aíikel 4 onder a. van dit besluit brijft
orderwijs, gevolgd in het kader van de opleiding wclke to€gang gaftot het betreÍIende rcglster
buiten beschouwing.

3 Met het onívangen van ondcrwijs wordt gelijkgesleld ervaring in de rol van docent op het
betr€ffende gebied (diagnostiek, respectievelijk behandeling) in het kadcr van een van cle volqende
oplcidrngen:
a- de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, waaronder tevens worden velstaan cursussen

welke waren geaccrediteerd in het kadcr van de overgangsregeling gezondheidszorg_
psycholoog;

b. de opleiding tot klinisch psycholoog als bcdoeld in her Besluií ofdi€ tor klinisch psycholoog_
N I P ;

c. een erkende opleiding tot psycholherapeut, waaronder tev€ns worden verslaan opleidingen en
cursussen welke worden gegeven oferkend zijn door specialislische psychothcÍapie_
vercmgtngen.

d- de opleidingen leidend tot inschrijving in het Bcroepsbekwaamheidsregister_Diagnostiek ofhet
Beroepsbekwaamheidsregist€r-tsehandeling, g€houden door de Nederlandse Vsrenrsrns van
Pedagogen en Onderwi lskundigen

Eén contactuur gegevcn onderwijs wordt gclijkgesteld aan één contactuur ontvangen ondcrwijs_
Herhaald doceren van ecnzelfd€ cursus ofleerstofwordt niet sehonoreerd.

Artikel 9

1 Cenoten persoonlijke begelciding wordt atleen in beschouwing genomen, indien dezc naaÍ rnhoud
en niveau gelijkwaardig is aan de persoonrijkc begeleiding zoars deze plaalsvindt binnen het kader
van de opleiding tot klinisch psycholoog als bcdoeld in hel Besluit. tn dit kader dient in elk seval
voldaan te zijn aan de volgende voorwaanlen:
a. supervisie dient betÍekling te hcbben op werkeNaring als bcdoeld in artikel 7, eerste ljd;
b. in het geval van leertherapie ofsupcrvisi€ op hel lerrein van de klinisch-psychologische

behandeling dient de leertherapeut, respecti€vclijk supewisor als zodanig erk€nd te zijn door
een van dc specialistische psycholherapieverenigingen of, indien hcl een supervisie bctreft in
hct kader van de berocpsbekwaamheidsrcgistratie-Behand€ling van de Nederlandse Vcreniging
van Pedagogcn en Ondcrwijskundigen, door deze v€renjging;

c. in het geval van supervisie op het gebied van klinisch-psychologische diagnostiek dient de
supervisor te voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als supervisor in hct kader van de
registraticregeling llinisch psycholoog-NIp, dan wel erkend re ziin als suDervisor rn hcl kader
van de basisaantekcning psychodiagnosliek van het Nedcrhnds l;sliruut vên psychologen oÍ in
het kadeÍ van de beroepsbekwaamhejdsregistralie-Diagnostick van de Netierlandse Veicniging
van Pedagogen en Onderwijskundigen.

2 Ten aanzien van verzoekers als bedocld in het tweede lid van artikel 4 onder a. blijft persoonlijke
begeleidiÍg, genoten in hct kader van de opleiding welke toegang gaftot het betrc-ffende rcgister
builen beschouwing.

3 Met één uur ontvangen persoonlijke bcgeleiding wordt gctijkgesteld tien uur gegcven p€rsoonhjke
bcgeleiding op het berreff€nde terrein (diagnostiek, dan wel behanclelingl, tloih uirstu;tend inttien
voldaan is aan de volgende voorwaardcn:
a. het betreft pcrsoonlijke begetciding van gezondhcidszorgpsychologen ofpsychorheÍapeuren,

dan wel in het kader van in hcr kader van één der opleidingen genoemd in aíikel 8. derde tid.
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b. de supervisie ofleeÍth€rapie voldoet aan de daarvoor geldende rcgels binnen de bctrokken
beroepsgroep.

HoofdstukVl Slotbcpalingen

Artikel l0

Indien de g€volgen van toepassing van de bepalingen in dit besluit in individucle gevallen kennelijk in
€mstige male onevenredig zijn in veÍhouding tot dc strekking van dit besluit en de ermec re otenen
doelen kan de registÍatiecommissie bcsluiten afte wijken van de inhoud van dit besluit.

AÍikel I 1

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit overgangsregeling klinisch psycholoog.

Toelichting

Algefieen

Dit besluit is €en uitwerking van de overgangsbepaling van het Besluit specialisme klinisch
psycholoog. Het heeft betrekking op gezondheidszorgpsychologen, niet ingeschreven in het registeÍ
van klinisch psychologen gehouden dooÍ hct NlP, die desalniettcmin thans Íeeds we*zaam zijn op hct
gebied van de klinische psychologie en op basis van hun in het v€rleden verworven deskundigheid in
aanmerking komen voor rn\chf l j \  ing rn hct regisler.

Dit besluit moct gelezen worden in samenhang met h€t Besluit maatstaven vakbekwaamheid
klinisch psychologen-NlP, dat een uitwerking geeft van het overgangsrecht voor die groep_ Zowel wat
betÍeft hun uitgangsputen als wat betr€ft de uitwerking daarvan zijn beide regelingen tot op grote
hoogte v€rgelijkbaar.

Het belangrijkstc onderscheid tussen b€ide besluiten betr€ft dc toegang tot de overgangsregeling.
llet overgangsrecht is uitsluitend bestemd voor diegenen die reeds werkzaam zijn op hct ierrein van de
klinische psychologie en op dat terrein een substantiële dcskundigheid hebben venvorven. Klinisch
psychologen-NlP voldoeí qualitate qua aan dil criterium. Ten aanzien van anderen dient dtt cerst
vastgesteld le worden. Bij een verzoek om inschrijving op basis van de oveÍgangsregeling dienen dm
ook twee vrag€n te worden beantwoord:
I Komt de verzoeker in aanmerking voor een beroep op de overgangsregeling?
2 lndien de eerste vraag bevestigend beantwoord wordt: komt vcrzoeker in aanmcrkirrg voor

onmiddellijke inschrijving, ofdient hjj cerst nadere opleiding ofscholing tc volgen ter opheffing
van deficiënlies in de vakbckwaambeid?

De onder l. bedoelde toelatingscrit€ria zijn uitgewerkt in artikel 4; de artikelen 6-9 betreffen het nader
onderzoek van de vakbekwaamheid, dat antwoord moct geven op de twcede vraag.

Afiikelsgewijs

Voorwaardc om in aanrnerking tc komen voor overgang naar het nicuwe register krachlens de regeling
is dat er sprake is van een aantoonbare, substantiëlc en h€rkenbarc specialislischc deskundigheid op



het gebied valr de klinische psychologie. Daarbij dienl het uitdrukkelijk te gaan om ecn deskundighcid
die niet allecn via werkervaring, maar ook via formele scholing en supervisie is verworven. Als
peilmoment geldt de datum van inwerkingtreding van het Bcsluit speciatisme klinische psychologie, I
Ièbruari 2005.

In artikel 4 worden vier categorieën gczondheidszorgpsychologen onderscheiden die aan dit
criteium voldoen.

De eerste calegorie betreft geregistreerd€ psychotherapeuten. Dit b€hocft nauwelijks toelichting:
de psychotherapie is een substantie€l onderdeel van het deskundighcidsgebied van de klinisch
psycholoog, en psychotherapeuten kunnen dan ook qualitaÍe qua aaígemerkl worden als zijnde
desk-undig op een declgebied van de klinische psychologie.

De tweedc en derde categorie beteft geTondheidszorgpsychologen die zijD ingeschreven in de
specialistischc beroepsbekwaamheidsregislers Diagnostiek cn Behandeling van d€ NVO, er zij die zjjn
ingcschreven in h€t registeÍ Kinder- en Jeugdpsycholoog Specjalist van het Nlp. tsij beide groepcn is
€vident sprake van e€n specialislisch vakbekwaamheidsnivcau; in combinatie met de eis dat er sprake
is van wcrkervaring op het gebied van de klinisch-psychologische diagnostick en/of de klinisch-
psychologische behandeling geeft dit recht op toclating tot de overgangsr€geling. De omvang van de
vereiste werkervaring (2160 uur) is identiek aan de werkervaringseisen van de nieuw te starten
specialistischc opleiding tot klinisch psycholoog op beide gebjeden.

De laatste categorie betreft gezondheidszorgpsychologen, die niet over cen van bovengcnoemde
registraties beschikken, maaÍ kunnen aantonen over een vergelijkbaar niveàu van specialistische
deskundigheid op het gebied van de klinische psychologie te beschikken. Hierbij valt mel name tc
denken aan gezondheidszorgpsychologen, die om hcn mover€nde redenen ge€n lid zijn van h€t NIp of
dc NVO, en daarom niet in aanmerking komen voor inschíjving in bovengenoemde
vercnigingsregisters (ofhet NIP-r€gistcr van klinisch psycholog€n). lleí {oetsingscrilerium vooÍ
toelating is wat betreíï deze groep gcformuleerd in het tweede lid onder d.: men dient te beschikken
ovcr een specialistische deskundighcid op het gebicd van de klinische psychologie, die laar omvang
van het deskundigheidsgebied en matc van specialisatie gelijkwaardig is aan dc bovengenocrnde
specialistische NVO- en NIP-rcgistraties.

Het derdc lid bevat een aantal voorwaarden, waaraan in dat kader in elk geval voldaan moet zijn.
Daarbij moet benadrukl worden dat de het hier een niet-limitatieve opsomming betrefi: ook als aan al
deze voor-waarden voldaan is, kan de registratiecommissie van oordeel zijn dat niet voldaan is aan het
cÍiterium genocmd in het hveedc lid onder d. Tc denken valt aan een situatie, waarin sprakc ts van een
zeer nauw gedeÍinicerd en h)?erspccialistisch deskundigheidsgcbied.

Artíkel 6
Nadal vastgesteld is dal voldaan is aan bovengenoemde voorwaarde volgt een nadcre weging van de
vakbekwaamheid. Deze weging heeft tot doel vast te stellen ofde betrokkene beschikt ovEr ccn
vakbekwaamheid, die geltk tc stellen valt aan de eindtermen van de opleiding tot klinisch psycholoog.
Zo.ja, dan volgt inschrijv;ng. Zo nee, dan krijgr de berrokkone een studicadviesl indicn hieraan biDncn
vijfjaar na datering van hct advies voldaan wordt, volgt alsnog inschrijving. Uitgangspunt bjj de
nadeÍc wegrng vormcn de opleidingseisen voor hct specialismc ktinisch psycholoog. zoals vaslgesteld
door het Collcge. De wegjng concentreert zich op de vakbekwaanrhcid ten aanzicn van de
werkzaamheden op het gcbied van de individuele pariënrenzorg: de klinisch psychologische
diagnostiek (inclusicf hel gebru ik van psychotogische tests) cn de klinisch-psychologische behan-
deling (inclusiefde psychotherapie.). Dc vÈkbekwaamheid ten aanzien van dc overige taakgebieden
($elenschappelijke vorming en innovalie, overigc taken) wordt geacht evcnredig te zijn aên die op hct
gebied van diagnostiek en bchandeling, en wordt niet zcllslandig gctoelst.

Ten aanzien van de systematick van de wcging is sprakc van een onderscheid lussen psycho
lheíapeuten cn anderen. Psycholherapeutcn worden op basis van hun registratic als psychothcrapeut
geacht volledig dcskundig te zijn op her gebied van de klinisch-psychotogische behandcling. Het
onderzoek naar de vakbekwaamheid bep{rrkt zich tot de kliDisch-psychologische dirgnostrek.

. , 7



Onderwijs cn persoonlijke begeleiding op het gebied van diagnostiek gcnoten in het kadcÍ van hun
opleiding tot psychotherapeut blijft hicrbij buiten beschouwing.

Voor de aÍdere calegorieën genoemd in artikel 4 tweede lid is ge€n sprake van zo'n hcldeÍe
afbakening van de beide gebieden: hun deskundigheid b€treft zowel de diagnosliek als de behandeling.
Het onderzoek naar de vakbekwaamheid richt zich dan ook op beide gcbieden, waarbij de
deskundigheid die geïmpliceerd is in de verenigingsregistraties genocmd ondeÍ b. en c. wordt
me€gewogen. Een verzoek tot inschrijving wordt slcchts gehonoreerd, als op elk van beid€ gebieden
sprake is van vakbekwaamheid, die gelijkgesteld kan worden aan de vakbekwaamheid die verworven
wordt tijdens de rcguliere opleiding tot klinisch psychotoog. Een deficit op het gebied van diagnosrick
kan dus niet gecompenseerd worden dooÍ een surplus op hct gebied van behandeling, en ,"ice vcrsa.

De opzcl van het onderzoek naar de vakbekwaamheid komt in grote lijnen overeen mct die welke
enkelejaren geleden gold bij de overgangsregcling naar het regjster van gezondheidszorgpsycho)ogen.
Kern van het onderzoek is een 'weging' van de combinatie van werkervaring, ondcrwij\, supervrsre en
lccrtherapie (de laatste twee elcmenten samengenomcn als 'persoonlijke bcgcleiding'), waarbij de
opleidingsciscn die in het Besluit specialisme klinische psychologie zijn geformuleerd als maatstaf
funger€n. Daarbij bestaat de mogelijkheid ecn deficiëntie op één opleidingscomponent te compenseren
door een surplus op een andeÍ onderdeel. De 'wisselkoers' (10 uur wcrkervaring staat gelijk aan 4 uur
ondeÍwijs, respectievelijk I uur persoonlijke begeleiding) is afgeleid van de verhouding tussen de drie
onderd€len binncn de opleidingseisen voor hct specialisme.

A ikel T
In dc overgangsregeling speelt werkcrvaring een belangrijkc rol; veelal zal er sprake zijn van de deficit
op het vlak van opleiding en/ofpersoonlijke begeleiding, dat gccompenseerd dient tc worden door een
surplus aan werkervaring. Het gaat hier dus om werkervaring die geacht wordt bij ie dragen aan de
vergroting van de vakbekwaamheid.

Bi.j dc crkenning van opleidingen to! klinisch psycholoog hanteerl het Collegc strikte eisen ren
aanzien van de werkervaring in het kader van de opleiding. Deze hebb€n zowel betrekking op de aard
van de werkervaring als de context waaÍbinnen deze is opgedaan. In principc zou het denkbaar zijn in
het kader van de overgangsregeling vergclijkbare eisen te stellcn. ln verband met de uitvoerbaaÍh€id
heeft hct College zich echter bcpcrkt lot twee kerneisen.

Dc ccrste eis heeft betrekkjng op de 99!!9I! waarbjnnen de werkeÍvarjng is opgedaan. Er dient
spíake te zijn van werkervaring op specialistisch niveau, en djt impliceert dat deze wcrkervaring is
opgcdaan in de tweede- ofdcrdelijnsinstelling binncn de gezondheidszorg, dan wel een daarmee
vergelijkbare inslelling in de hulpverlening aan kindercn enjeugdigen. Daarbij wordt met nadruk
gesproken van een instelline: eNaring als vrijgevestigd hulpverlener zal in het algemeen niet
gehonoreeÍd kunnen worden, met name omdat een aantal dcskundigheidsbevordcrende componenten
(inlercollegiaal contact, multidisciplinair werken) hier afwezig is ofop z'n minst mindeÍ 1o1 zijn recht
komt.

De iwccdc cis heeft betrekking op dc inhoud van de wcÍkcrvaring: alleen dic wcrkervaring wordt
in aanmcrking genomen, welkc betÍekting heeft op hcl gebied ofde gcbieden waarop hct onderzoek
naar de vakbekwaamhcid zich richt: de klinisch-psychologischc diagnostiek eríofdc klinisch-
psychologische behandeling. Dil belekent in ieder gcval dat werkervaringsoomponenten, die niet de
drreclc zorg voor patiënten ofcliënten betr€ffen, buiten beschouwing woÍden gelaten. I licrbij vàlt te
denken aan managementlaken, onderwijs, wctenschappelijke onderzoek, voorlichting e1c.

tsinneD hel domein van dc cliëntenzorg zal hct veelal moeilijk zijn om voor werkervaring in bet
vcrlcden precies aan le gevcn welk deel hiervan betrekking had op diagnostiek, respcctievelijk
behandeling. Om die reden is voor psychotherapeuten ccn vasle omrekenfactor vastgesteld: tcnzij
anders vermeld, wordt ervan uitgegaar dat zij eenàchtste deel van hun werktijd aan diagnosueK
besteden. Deze omrekenfactor is gcbascerd op Íecent cmpirisch onderzock naar de beroepsuitocfening



van psychothcmpeuten.r Voor an<lcrc bcroepsbeoelènaren op het gebied van dc klinische psychologjc
zrln dergelijke gegevens helaas niet vooÍhanden, zodat het niet mogelijk was voor hen een
vergelijkbarc regel te treffen. Zij zullen zelfaannemelijk moeten maken in hoevere hun werkeNaring
betÍekking hceft op diagnostick, respectievelijk behandeling. Ditzelfde geldt voor psychotherapeuten
die meer dan 12,5 % van hun werktijd besteden aan klinisch-psychologische diagnostiek.

De arlikelen 8 en I geven een aantal nadere bepalingen ten aanzien van de opleidingscomponenren
onderwijs en persoonlijke begeleiding. Cruciaal is daarbij de bepating dar onderwijs cn persoonlijkc
begeleiding slechts meewegen in dc bepaling van de vakbekwaamheid, indi€n zij naar inhoud en
niveau gelijkwaardig zijn aan het onderwijs, respectievelijk de persoonlijke bcgeleiding zoals dcze
plaatsvind€n binncn de opleiding tot klinisch psycholoog.

Dit betekent in de eerste plaats dat het moet gaan om onderwijs €n begelciding op specialistisch
niveau: onderwijs en begelciding op het niveau van het basisberocp, al dan niet in het kader van de
opleiding tot gz-psycho)oog ofde overgangsregeling gz-psycholoog, zal in h€t algemcen niet
gehonor€erd worden-

ln de tweede plaats dient het ooderwijs, respectievelijk de begeleiding op hel terrein van het
specialisme te ligg€n. Wat belreft onderwijs kan dit zo geihtcrpreteerd worden, dat de inhoud crvan
overeen dicnt te komen met onderdelen van h€t curriculum van d€ regulieÍe opleiding tot klinisch
psycholoog.

Inteerkingtrcding

Conform artikel 10, zevende lid, van het Besluit spccialismenregeling gezondheidszorgpsycho)oog
treedt dit besluit in werking op de eerst€ dag van de tweede kalendermaand na dagtekening van de
Staatscoumnt waarin h€t geplaatst wordt.
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