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Hct College SpecialismenCezondheidszorgpsycholoog,in vergadering bijeen op 22 maart 2005
Gelet op het Besluit specialismeklinischepsychologicvan het Ctollege,
Overwegendedat in artikel I 2, zesdelid van dil Besluit sprakei s van eendoor hel Collcge le treffcn
overgangsregeling,
Geziende adviezenvan ltet Bestuurvan de Federatievan Cezondhcidszorgpsychologen,
hel
Nederlandslnstituut van Psychologenen de NederlandscVeíenigingvan pedagogenen OndeN,ijskundigen;
Gelet op het adviesvan dc Registraticcommissie
SpecialismcnCezondheidszorgpsycholoog,
Bcsluit:

Hoofdstuk I. BegripsomschrijviÍrgen
AÍikcl I
In dit bcsluit wordt vcrstaanonder:
Besluit:
College:
gczondheidszorgpsycholoog:
klinisch psycholoog-NlP

regrstratiecommissic:

het Besluit speoialismcklinische psychoJogievan het
College;
het Collcge SpecialismenG€zondheidszorgpsycholoog;
degencdie is ingcschÍev€nin hel registcrvan gezoncl_
heidszorSpsychologcn
als bedocld in aÍikcl 3 van dc We1;
psycholoogdic is ingeschrevenin hct regisrervan klinisch
psychologen,gehoudendoor heí NedcrlnndsInstituut van
psychologen;

de Registratiecommissie
SpecialismenGezondheids
zorgpsycholoog;
pcrsoonlijkcbcgeleiding:
supcrvisieoflccrlherapie;
psychothcrapeut
dcgenedie is iogeschrcveDin hel rcgistervan psychotherapeulenals bedoeldin aÍtike) 3 van de Wet;
spccialistischcpsychothcrapievereniging:vercniging.dic als specialislischepsychorherapier ereniging
is erkenddoor de NcderlandseVerenigingvoor
psycholherapic;
vcrzoekeri
eenpcrsoondic een verzock tot inschrijving hcell
ingediend al s bedoeldio ?lÍikel 2l eerstelid Besluir specia_
I rsmenregelinggez_ondheidszorgpsycho)ogen;
Wet:
dc Wet op dc beroepenin cteindividuelegezondheidszorg.

lloofdstuk II. Algemccn
AÍikel 2
Een verzoektot inschrijving op basisvan arlikel 12,zesdelid van hct Besluit dient te worden gedaan
binnen zesmaandenna inwerkingtredingvan het onderhavigcbesluirOvergangsregelingktinisch
psycholoog.Een verzoektot inschrijving op basisvan aÍikel 12, zevendelid van hcl Besluit dient te
wordcn gedaanbinnenzcs manndennadatdc betÍefïend€oplciding is afgerond.

A(ikel 3
I

2

Ingeval van eenverzoektot inschrijving als bedoeldin het vorige aftikel stell dc regislratiecommissievast ofde verzoekervoldocÍ aan de voorwaardevoor loelatingop basisvan dc
ovcrgangsÍegelingals bcdoeldil1het zesdelid van artik€l ] 2 van het Besluit, €erstevolzin. HieÍoc
strekkcnde nadeÍeb€palingenin artikel4 van het onderhavigeb€sluit.
Indien verzoekcrvoldoet aande voorwaardeals bedoeldin het e€rstelid volgí een nader
onderzoeknaarde vakbekwaàmheid.Dit ondeÍzo€khe€ft tot doel vast te stellenoIv€rzoeker in
aanmeÍkingkomt voor onmiddellijke inschrijvingin het register,dan wel aandeze inschrijvjng
nadereopleiding ofscholing voorafdient te gaan.

Hoofdstuk lll.

Toegang

Artikel 4
I

2

3

lnschrijving op basisvan aÍikel 12, zcsdelid van het Besluit staatuitsluitendopen voor gczondheidszorgpsychologen
die kunnen aantonendàt zij op hct moment van jnwcrkjngtredingvan hel
Besluit beschikkcnover een substantiëlespecialistischcvakbekwaamheidop het gebiedvan de
klinische psycbologic.
Van een specialistischevakbekwaamheidals bedoeldin he1eeÍstelid wordl uitsluitendgcacht
sprakcte zijn indien veÍzoekeÍop genoemdtijdstip voldoet aaneen van de volgendevoorwaarden:
a. vcrzoekeris ing€schrcvenin het registcrvan psychotherapeulen,
ingeslcldkrachtensde Wct;
b. verzoekcris ingeschrevenin de beroepsbekwaamheidsregisters
Diagnostiekcn Behandeling,
gehoudcndooÍ de N€deÍlandseVerenigingvan Pedagogencn Onderwijskundigen,en beschikt
over t€n minste2160 uur werkervaringop het gebiedvan de klinisch psychologischc
diagnostieken/of klinisch-psychologische
behandeling;
c. vcrzoekeris ingeschreveÍin het registcrKinder- en JeugdpsycholoogSpecialist,gehoudcn
door het NcdcrlandsInstituutvan Psychologen.cn beschiktovcr te rninste2l6rr uur
werkervaringop het gebiedvan dc klinisch-psychologische
diagnosrieken/ofklinischpsychologischebehandelirg;
d. veÍzoekerbeschiktover een spccialisrische
desk-undigheid
op hcr gebiedvan de klinische
psychologic,die naaromvang van het deskundigheidsgebicd
en mate van specialisatiegeltkwaardig is aan de deskundighcidop dit gebiedvan verzoekersals bedoeldondcr b. ofc.
Voor toegangop basisvan hct tweedelid ondcr d. dient op hct in trer eersretid bedoeldemoment
ir elk geval voldaante zijn aande volgendevooÍwaarden:
a. verzoekerbeschiktover minimaal2l60 uur wcrkervaringop hct gebiedvan dc klinischpsychologischediagnosticken/oïklinisch-psychotogischc
behandeting;
b. v€rzoekcrheeft minimaal 540 uur ondcrwts en | 75 uur persoonlijkebcgeleidinggenotcnop
de gcbiedender klinisch-psychologische
diagnosticken klinisch-psychologische
bchandc)ing,
waaÍvanminimaal ll30 uur onderwijs op elk van beidegebieden;
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c. de werkcrvaring,
heionderwijsen depcrsoonli.ike
bcgeleiding
als bedoeldondera. enb.
vertoncneenzodanigesamenhang
dal naarhetoordeelvanderegistratiecommissie
gesproken
kanwordenvanccnherkenbaar
gebiedvan specialistische
deskundigheid
binnenhetdomein
vandeklinischepsychologic.
Tenaanzienvandewcrkervaring
arsbedocldin hettweederid onderb. en c. enhct derdelid onder
a. is vantoepassing
hetgeenhieromtrent
wordtbepaaldin artikel7, ccrstelid. ondera. t€n aanzien
vanhel onderwijsen depersoonlijke
bcgeleiding
alsbedo€tdin hetderdclid onderb. rs van
toepass'ng
hclgeenhieromtrent
wordlbepaaldin aÍikel 8, eersteen tweedelid, respectievclijk
aÍtikel9, eersteentweedelid.

Artik€l 5
Als ccn opleiding zoalsbedoeldin aÍikel 12, zevendelid van hel Besluit wordt uitsluitendaingemerkt
een oplcidiÍg welke rcchl geeft op inschÍijving in eenvan dc in aÍikel 4, tweedelid onder a. tot en
met c. genoemderegisters.

HooÍdstuk IV. Nader onderzoek vakbekwaamheid
Ártikel 6

I

2

3

4

5
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Indi€nverzoeker
voldoeraandevoorwaardc
gesleldin aíikel 4, ecrstelid, Íespecrievelijk
arlikel5
volgtccnnad€rondcrzoek
naarde vakbekwaamheid.
Doel vandit onderzoek
is vastte stcllenof
verzoeker
beschiktovereenvakbekwaamheid
op hetgebiedvande klinischcpsychologie,
die
gelijkgcsteld
kanwordenaandc vakbekwaamheid
die voortvloeituil hetgevolgdhebbenvande
opleidingalsb€doeldin hoofdstukIII vanhel Besluit.
Als peilmoment
voorhct in heteerstelid bedoelde
geldthetmomentvan inwcrking_
onderzoek
lredingvanhet Besluitdanwel, indienheteenverzoekeÍbetreftals bedoeldin aÍtikel 12,zevendc
lid vangenoemdbcslujl,hetmomentvanalrondingvande b€trcffende
oplciding.
Hel in heteerstelid bedoelde
onderzoek
richt zjchop dc vakb€kwaamheid
op heígebicdder
klinisch-psychologische
dixgnostiek
cn die op hergebieddcr klinisch-psychologische
behandeiing.
Op elk vanbeidegebieden
afzondcrlijkdientsprakete zijn vane€ngelijk l€ stcllen
vakbekwaamheid.
Van eengelijkte slellenvakbekwaamheid
alsbedoeldin h€teeÍsl€lid is sprakeindienv€rzoeker.
mlrtinachtneming
vande in aíikelen? tol en met9 geÍbrmulcerde
nadcrebepalingen
met
betrekkingtot werkcrvaring,
onderwijsenpersoonlijks
begeleiding,
voldoctaande cisenop hct
bctreÍIend€
gebiedzoalsvasrgelegd
in a(ikel 5 vanhet Bcsluit.Voorde klinisch_psychologische
dirgnostiekbcrreíidit 1080uur werkervaring,
360 uuronderwijsen 50 uur pcrsoonlijkc
bcgeleiding.
Voorde klinisch-psychologischc
behandeljng
betreftdit lofl0 uur werkeNarjng,
360
uur onderwiisen | 85uur persoonlijke
begctciding.
Vcrzoekers
alsbedoeldin hel tweedclid vanartikel4 ondcra. wordcngeachttc hebbenvoldaan
aandeeisenop hetgebiedvandc llinisch-psychologische
behandeling;
hetnaderondcrzoek
beperktzichlen aanzienvanhentd hunvakbekwaamheid
op hetgebicdvandc klidsch_
psychologischc
diagnostick.
Verzockers
alsbedoeldin hct lweedelid vanartikel4 onocrD.l(n en
met d. wordengeachtte beschikken
overdc in hetdcrdelid gcnoemde
wcrkeNaringop hetgcbied
vandediÈgnostiek
endebehmdeling;hetnaderonderzoek
beperktzichlen aanzienvan hcníot
hct onderwijsende persoonJijke
bege)eiding
op beidegcbiedenalsgenoemdin hetdcrdelid.
ln hetkadervandc bepatingvande vakbskwaanhcid
als bedoeldin hetder.lelid worden
verzockers
die ccntekorrhcbbenop óónofmccrdereoptci<lingscornponenten
in de getegcnheid
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gcsíelddil te conpenseren
dooreensurplusop deoverigecomponenten,
Íespectievelijk
dc oveÍige
component,
metinachtneming
vandc volgendevooÍwaarden:
a. compensaíie
is uitsluitend
mogelijkbinnenelk der tweein hetdcrdelid onderscheiden
gcbieden.
klinisch-psychologische
diagnostiek
enklinisch-psychologische
behandeling;
een
surplusaanvakbekwaamheid
op hetenegebiedkannietdienenalscompensatie
vooreen
deficitop hetanderegebied;
b. werkeNaringkanalleendiencn1ercomp€nsatie
vaneendeficitop hetvlak vanonderwijsof
persoonlijke
begel€iding,
indienhetwerkeNaringbetrelidie is opgcdaan
nahetbcreik€nvan
hct specialistisch
niveauvanvakbckwàamheid
alsbcdoetdin aÍikcl4 eersretid.
In hetkadeÍvande compensatie
alsbcdoeldin h€tzesdcljd wordttienuur werkervaring
gclijkgesteld
aanvier uuronderwijs,danwel éénuur penoonlijkebegeleiding.
lndienhet in hcteerstelid genoemde
onderzock
uitwijstdatsprakeis vane€nvakbekwaamheid
op
gebieden
degenoemde
dieten minstegelijkgesteld
kanwordenaandie welkevooívloeit uit het
gevolgdhebbenvande opleidingalsbedocldin hoofdstuklll vanhet Besluit,is hiermeevoldaan
aandc vooNirarde
voorinschrij\rng
In helregister.
Indiener geensprakeis vaneengelijk te stellcnvakbekwaamheid
krijgt verzoeker
een
studieadvics,
inhoudende
aanwijzingen
metbctrektring
tot nadereactiviteitendie noodzakelijk
zijn
om debedoeldcvakbekwaamheid
te veÍwerven.
De iotaleomvangvandezeactiviteiíenis gelijk
aanhetvcrschiltussende opleidingseisen
alsbedoeldin h€tderdelid enhct vaslgestelde
niveau
vande vakb€kwaamheid.
Daarbijis sprakevaneencvenwjchtige
spreidingvandc activiteitenovsr
dedrie opleidingscomponenten
w€rkervaring,
onderwijsenpersoonli.jke
begeleiding,
rekening
houdendmetderecdsveírichteactiviteitenop elk vandezegebieden_
I O Om in aanmeÍking
te komenvoorinschrijvingalsbedoeldin hetz€sde,respectiev€lijk
zevend€lid
vanartikel l2 vanhetBesluitdienenvcrzoekers
alsbedoeldin het negcnde
lid binncnvijfjaar na
de dalumwaarophel studieadvies,
bedoeldin hetncgende
lid, is afgegeven
aante lonendatzij
hcbbenvoldaanaandeaanwijzingcn
vanh€tstudieadvies.

ItoofdstukV Nàdcrebepalingenten aanzienvan rverkervaring,onderwijsen persoonlijke
begeleiding
Aíikel 7
I

Alleendi€ werkervaring
wordtin debeschouwing
betrokkcn,welkevoldoetaand€volgende

a. de werkeÍvaring
is opgedaan
binneneeninstcllingvoortwecde-ofderdclijnsgezondhcidszorg
ofbinneneeninslellingvoorhulpverlening
aankinderenenjsugdigenmct eenmeeÍvoudige
complexeproblematiek.
b. dewerkcrvaring
heeftspccifiekenaanroonbaar
betrekking
op herdcclgcbied,
respcclievelijk
dedeelgcbieden
vandc klinischepsychologie,
die onderwerp
zijn vanhetondcrzoek
naarde
vakbckwaamheid
alsbedoeldin arlikel6. eentclid.
2 In afwijkingvan hctgestelde
in hcteerstelid onderb. kunnenverzoekers
als bedoeldjn he1t*,eede
lid vanartikel4 ondera. desgewenst
volstaanmetdocumentatie
vande totaleomvangvande
werkervaring
alspsycholherapeut.
In dit gevalwordtervanuitgcgaan
datdezcwe*ervaring\Lrur
eenachtste
dcelbelrekkingheeíiop hetgcbiedderktinisch-psychologische
diagnostiek.
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Artikel 8
I

G€notenondcrwijswordl alleenin beschouwinggcnomen,in<liendit naaÍ inhoud en ntveau
gelijkwaardigis aan het onderwijszoalsdit plaatsvindlbinncn het ksder van dc opleiding tot
klinisch psycholoogals bedocldin het tsesluit.
2 Ten aanzienvan verzockersarsbcdoeld in het tw€edelid van aíikel 4 onder a. van dit besluit
brijft
orderwijs, gevolgd in het kader van de opleiding wclke to€ganggaftot het betreÍIendercglster
buiten beschouwing.
3 Met het onívangenvan ondcrwijs wordt gelijkgesleldervaring in de rol van docentop het
betr€ffendegebied(diagnostiek,respectievelijkbehandeling)in het kadcr van een van clevolqende
oplcidrngen:
a- de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog,
waarondertevensworden velstaancursussen
welke waren geaccrediteerd
in het kadcr van de overgangsregeling
gezondheidszorg_
psycholoog;
b. de opleiding tot klinisch psycholoogals bcdoeldin her Besluií ofdi€ tor klinisch psycholoog_
NIP;
c. eenerkendeopleiding tot psycholherapeut,
waarondertev€nsworden verslaanopleidingenen
cursussenwelke worden gegevenoferkend zijn door specialislischepsychothcÍapie_
vercmgtngen.
d- de opleidingenleidendtot inschrijving in het Bcroepsbekwaamheidsregister_Diagnostiek
ofhet
Beroepsbekwaamheidsregist€r-tsehandeling,
g€houdendoor de NederlandseVsrenrsrnsvan
Pedagogen
en Onderwilskundigen
Eén contactuurgegevcnonderwijs wordt gclijkgesteldaan één contactuurontvangenondcrwijs_
Herhaalddocerenvan ecnzelfd€cursusofleerstofwordt niet sehonoreerd.

Artikel 9
1

2

3

Cenotenpersoonlijkebegelcidingwordt atleenin beschouwinggenomen,indien dezc naaÍ rnhoud
en niveau gelijkwaardigis aan de persoonrijkcbegeleidingzoarsdezeplaalsvindtbinnenhet kader
van de opleiding tot klinisch psycholoogals bcdoeldin hel Besluit. tn dit kaderdient in elk seval
voldaante zijn aan de volgendevoorwaanlen:
a. supervisiedient betÍekling te hcbbenop werkeNaringals bcdoeld in artikel 7, eersteljd;
b. in het geval van leertherapieofsupcrvisi€ op hel lerrein van de klinisch-psychologische
behandelingdient de leertherapeut,
respecti€vclijksupewisorals zodanigerk€ndte zijn door
een van dc specialistische
psycholherapieverenigingen
of, indien hcl een supervisiebctreft in
hct kadervan de berocpsbekwaamheidsrcgistratie-Behand€ling
van de NederlandseVcreniging
van Pedagogcnen Ondcrwijskundigen,door dezev€renjging;
c. in het geval van supervisieop het gebiedvan klinisch-psychologische
diagnostiekdient de
supervisorte voldoenaan de voorwaardenvoor erkenningals supervisorin hct kader van de
registraticregelingllinisch psycholoog-NIp,dan wel erkendre ziin als suDervisorrn hcl kader
van de basisaantekcning
psychodiagnosliekvan het Nedcrhnds l;sliruut vên psychologenoÍ in
het kadeÍ van de beroepsbekwaamhejdsregistralie-Diagnostick
van de NetierlandseVeicniging
van Pedagogenen Onderwijskundigen.
Ten aanzienvan verzoekersals bedocldin het tweedelid van artikel 4 onder a. blijft persoonlijke
begeleidiÍg,genotenin hct kader van de opleidingwelke toeganggaftot het betrc-ffende
rcgister
builen beschouwing.
Met éénuur ontvangenpersoonlijkebcgeleidingwordt gctijkgesteldtien uur gegcvenp€rsoonhjke
bcgeleidingop het berreff€ndeterrein(diagnostiek,dan wel behanclelingl,tloih uirstu;tendinttien
voldaan is aande volgendevoorwaardcn:
a. het betreftpcrsoonlijkebegetcidingvan gezondhcidszorgpsychologen
ofpsychorheÍapeuren,
dan wel in het kader van in hcr kader van éénder opleidingengenoemdin aíikel 8. derdetid.
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b. desupervisie
ofleeÍth€rapie
voldoetaandedaarvoorgeldende
rcgelsbinnende bctrokken
beroepsgroep.

HoofdstukVlSlotbcpalingen
Artikel l0
Indien de g€volgenvan toepassingvan de bepalingenin dit besluit in individucle gevallenkennelijk in
€mstigemale onevenredigzijn in veÍhoudingtot dc strekkingvan dit besluit en de ermec re otenen
doelenkan de registÍatiecommissie
bcsluitenafte wijken van de inhoud van dit besluit.

AÍikel I 1
Dit besluit wordt aangehaaldals: Besluit overgangsregeling
klinisch psycholoog.

Toelichting
Algefieen
Dit besluit is €en uitwerking van de overgangsbepaling
van het Besluit specialismeklinisch
psycholoog.Het heeft betrekkingop gezondheidszorgpsychologen,
niet ingeschrevenin het registeÍ
van klinisch psychologengehoudendooÍ hct NlP, die desalniettcminthansÍeedswe*zaam zijn op hct
gebiedvan de klinischepsychologieen op basisvan hun in het v€rledenverworvendeskundigheidin
aanmerking
komenvoor rn\chflj\ing rn hct regisler.
Dit besluit moct gelezenworden in samenhangmet h€t Besluit maatstavenvakbekwaamheid
klinisch psychologen-NlP,dat een uitwerking geeft van het overgangsrecht
voor die groep_Zowel wat
betÍeft hun uitgangsputenals wat betr€ftde uitwerking daarvanzijn beide regelingentot op grote
hoogtev€rgelijkbaar.
Het belangrijkstconderscheidtussenb€ide besluitenbetr€ft dc toegangtot de overgangsregeling.
llet overgangsrecht
is uitsluitendbestemdvoor diegenendie reedswerkzaamzijn op hct ierrein van de
psychologie
klinische
en op dat terreineen substantiëledcskundigheidhebbenvenvorven.Klinisch
psychologen-NlPvoldoeí qualitate qua aan dil criterium.Ten aanzienvan anderendient dtt cerst
vastgesteldle worden. Bij een verzoekom inschrijvingop basisvan de oveÍgangsregelingdienendm
ook twee vrag€nte worden beantwoord:
I Komt de verzoekerin aanmerkingvoor een beroepop de overgangsregeling?
2 lndien de eerstevraag bevestigendbeantwoordwordt: komt vcrzoekerin aanmcrkirrgvoor
onmiddellijke inschrijving,ofdient hjj cerstnadereopleidingofscholing tc volgen ter opheffing
van deficiënliesin de vakbckwaambeid?
De onder l. bedoeldetoelatingscrit€riazijn uitgewerktin artikel 4; de artikelen6-9 betreffenhet nader
onderzoekvan de vakbekwaamheid,dat antwoordmoct gevenop de twcedevraag.

Afiikelsgewijs

Voorwaardcom in aanrnerkingtc komen voor overgangnaar het nicuwe registerkrachlensde regeling
is dat er sprakeis van een aantoonbare,substantiëlcen h€rkenbarcspecialislischcdeskundigheidop

het gebiedvalr de klinische psychologie.Daarbij dienl het uitdrukkelijk te gaanom ecn deskundighcid
die niet allecnvia werkervaring,maar ook via formelescholingen supervisieis verworven.Als
peilmomentgeldt de datum van inwerkingtredingvan het Bcsluit speciatismeklinische psychologie,I
Ièbruari2005.
In artikel 4 worden vier categorieëngczondheidszorgpsychologen
onderscheidendie aandit
criteium voldoen.
De eerstecalegoriebetreftgeregistreerd€
psychotherapeuten.
Dit b€hocftnauwelijks toelichting:
psychotherapie
de
is een substantie€londerdeelvan het deskundighcidsgebied
van de klinisch
psycholoog,en psychotherapeuten
kunnen dan ook qualitaÍe qua aaígemerklworden als zijnde
desk-undigop een declgebiedvan de klinischepsychologie.
De tweedcen derdecategoriebeteft geTondheidszorgpsychologen
die zijD ingeschrevenin de
specialistischcberoepsbekwaamheidsregislers
Diagnostiekcn Behandelingvan d€ NVO, er zij die zjjn
ingcschrevenin h€t registeÍ Kinder- en JeugdpsycholoogSpecjalistvan het Nlp. tsij beide groepcnis
€vident sprakevan e€n specialislischvakbekwaamheidsnivcau;
in combinatiemet de eis dat er sprake
is van wcrkervaringop het gebiedvan de klinisch-psychologische
diagnosticken/of de klinischpsychologischebehandelinggeeft dit recht op toclatingtot de overgangsr€geling.
De omvang van de
vereistewerkervaring(2160 uur) is identiekaan de werkervaringseisen
van de nieuw te starten
specialistischcopleiding tot klinisch psycholoogop beide gebjeden.
De laatstecategoriebetreft gezondheidszorgpsychologen,
die niet over cen van bovengcnoemde
registratiesbeschikken,maaÍ kunnenaantonenover eenvergelijkbaarniveàuvan specialistische
deskundigheidop het gebiedvan de klinischepsychologiete beschikken.Hierbij valt mel name tc
denkenaan gezondheidszorgpsychologen,
die om hcn mover€nderedenenge€n lid zijn van h€t NIp of
dc NVO, en daaromniet in aanmerkingkomen voor inschíjving in bovengenoemde
vercnigingsregisters
(ofhet NIP-r€gistcrvan klinisch psycholog€n).lleí {oetsingscrileriumvooÍ
toelatingis wat betreíï dezegroep gcformuleerdin het tweedelid onder d.: men dient te beschikken
ovcr een specialistischedeskundighcidop het gebicdvan de klinische psychologie,die laar omvang
van het deskundigheidsgebied
en matc van specialisatiegelijkwaardigis aandc bovengenocrnde
specialistischeNVO- en NIP-rcgistraties.
Het derdc lid bevat eenaantalvoorwaarden,waaraanin dat kader in elk geval voldaanmoet zijn.
Daarbij moet benadruklworden dat de het hier een niet-limitatieveopsommingbetrefi: ook als aan al
dezevoor-waarden
voldaanis, kan de registratiecommissie
van oordeelzijn dat niet voldaanis aan het
cÍiterium genocmdin het hveedclid onder d. Tc denkenvalt aan een situatie,waarin sprakcts van een
zeernauw gedeÍinicerden h)?erspccialistischdeskundigheidsgcbied.

Artíkel 6
Nadal vastgesteldis dal voldaanis aanbovengenoemde
voorwaardevolgt een nadcreweging van de
vakbekwaamheid.Dezeweging heeft tot doel vast te stellenofde betrokkenebeschiktovEr ccn
vakbekwaamheid,die geltk tc stellenvalt aande eindtermenvan de opleidingtot klinisch psycholoog.
Zo.ja, dan volgt inschrijv;ng.Zo nee,dan krijgr de berrokkoneeen studicadvieslindicn hieraanbiDncn
vijfjaar na dateringvan hct adviesvoldaanwordt, volgt alsnoginschrijving. Uitgangspuntbjj de
nadeÍcwegrngvormcn de opleidingseisenvoor hct specialismcktinisch psycholoog.zoalsvaslgesteld
door het Collcge. De wegjng concentreertzich op de vakbekwaanrhcidten aanzicnvan de
werkzaamhedenop het gcbied van de individuelepariënrenzorg:
de klinisch psychologische
diagnostiek(inclusicf hel gebruik van psychotogischetests)cn de klinisch-psychologische
behandeling (inclusiefde psychotherapie.).
Dc vÈkbekwaamheid
ten aanzienvan dc overige taakgebieden
($elenschappelijkevorming en innovalie,overigc taken)wordt geachtevcnredigte zijn aên die op hct
gebiedvan diagnostieken bchandeling,en wordt niet zcllslandiggctoelst.
Ten aanzienvan de systematickvan de wcging is sprakcvan eenonderscheidlussenpsycho
lheíapeutencn anderen.Psycholherapeutcn
worden op basisvan hun registraticals psychothcrapeut
geachtvolledig dcskundigte zijn op her gebiedvan de klinisch-psychotogische
behandcling.Het
onderzoeknaarde vakbekwaamheidbep{rrktzich tot de kliDisch-psychologische
dirgnostrek.

.,7

Onderwijs
cnpersoonlijke
begeleiding
ophetgebied
vandiagnostiek
gcnoten
in hetkadcÍvanhun
opleiding
tot psychotherapeut
blijft hicrbijbuitenbeschouwing.
Voorde aÍderecalegorieën
genoemdin artikel4 tweedelid is ge€nsprakevanzo'n hcldeÍe
afbakening
vandebeidegebieden:
hundeskundigheid
b€treftzowelde diagnosliek
alsde behandeling.
Hetonderzoek
naardevakbekwaamheid
richtzichdanook op beidegcbieden,
waarbijde
deskundigheid
die geïmpliceerd
is in deverenigingsregistraties
genocmdondeÍb. en c. wordt
me€gewogen.
Eenverzoektot inschrijvingwordtslcchtsgehonoreerd,
als op elk vanbeid€gebieden
sprakeis vanvakbekwaamheid,
die gelijkgesteld
kanwordenaandevakbekwaamheid
die verworven
wordttijdensde rcguliereopleidingtot klinischpsychotoog.
Eendeficitop hetgebiedvandiagnosrick
kandusnietgecompenseerd
wordendooÍeensurplusop hct gebiedvanbehandeling,
en ,"icevcrsa.
De opzclvanhetonderzoek
naarde vakbekwaamheid
grote
komt in
lijnenovereenmct die welke
enkelejarengeledengoldbij deovergangsregcling
naarhetregjstervangezondheidszorgpsycho)ogen.
Kernvan hetonderzoek
is een'weging'vandecombinatie
vanwerkervaring,
ondcrwij\,supervrsre
en
(delaatstetweeelcmenten
lccrtherapie
samengenomcn
als 'persoonlijke
bcgcleiding'),waarbijde
opleidingsciscn
die in hetBesluitspecialisme
klinischepsychologie
zijn geformuleerd
alsmaatstaf
funger€n.
Daarbijbestaat
de mogelijkheidecndeficiëntieop éénopleidingscomponent
te compenseren
dooreensurplusop eenandeÍonderdeel.
(10 uur wcrkervaring
De 'wisselkoers'
staatgelijk aan4 uur
ondeÍwijs,respectievelijk
I uur persoonlijke
begeleiding)
is afgeleidvande verhoudingtussende drie
onderd€len
binncnde opleidingseisen
voorhct specialisme.

A ikel T
In dc overgangsregeling
speeltwerkcrvaring
eenbelangrijkcrol; veelalzal er sprakezijn vande deficit
op hetvlak vanopleidingen/ofpersoonlijke
begeleiding,
datgccompenseerd
dienttc wordendooreen
surplusaanwerkervaring.
Het gaathier dusom werkervaring
die geachtwordtbij ie dragenaande
vergrotingvande vakbekwaamheid.
Bi.jdc crkenningvanopleidingen
to! klinischpsycholoog
hanteerlhet Collegcstrikteeisenren
aanzienvandewerkervaring
in hetkadervandeopleiding.Dezehebb€nzowelbetrekkingop de aard
vandewerkervaring
als decontextwaaÍbinnen
dezeis opgedaan.
In principczouhetdenkbaar
zijn in
hetkadervandeovergangsregeling
vergclijkbare
eisente stellcn.ln verbandmetdeuitvoerbaaÍh€id
heefthct Collegezich echterbcpcrktlot tweekerneisen.
Dc ccrsteeisheeftbetrekkjngop de99!!9I! waarbjnnen
dewerkeÍvarjng
is opgedaan.
Er dient
spíakete zijn vanwerkervaring
op specialistisch
niveau,endjt impliceertdatdezewcrkervaringis
opgcdaan
in detweede-ofdcrdelijnsinstelling
binncnde gezondheidszorg,
danwel eendaarmee
vergelijkbare
inslellingin de hulpverlening
aankindercnenjeugdigen.
Daarbijwordt metnadruk
gesproken
vaneeninstelline:eNaringalsvrijgevestigd
hulpverlener
zal in hetalgemeen
niet
gehonoreeÍd
kunnenworden,metnameomdateenaantaldcskundigheidsbevordcrende
componenten
(inlercollegiaal
contact,multidisciplinair
werken)hierafwezigis ofop z'n minstmindeÍ1o1zijn recht
komt.
De iwccdccis heeftbetrekkingop dc inhoudvandewcÍkcrvaring:alleendic wcrkervaring
wordt
in aanmcrking
genomen,
welkcbetÍektingheeftop hcl gebiedofde gcbiedenwaarophct onderzoek
naardevakbekwaamhcid
zichricht:deklinisch-psychologischc
diagnostiek
eríofdc klinischpsychologische
behandeling.
Dil belekentin iedergcvaldatwerkervaringsoomponenten,
die niet de
drreclczorgvoorpatiënten
ofcliëntenbetr€ffen,buitenbeschouwing
woÍdengelaten.I licrbij vàlt te
denkenaanmanagementlaken,
onderwijs,wctenschappelijke
onderzoek,
voorlichtinge1c.
tsinneD
hel domeinvandc cliëntenzorg
zal hct veelalmoeilijkzijn om voorwerkervaring
in bet
vcrlcdenpreciesaanle gevcnwelk deelhiervanbetrekkinghadop diagnostiek,
respcctievelijk
behandeling.
Om die redenis voorpsychotherapeuten
ccnvasleomrekenfactor
vastgesteld:
tcnzij
andersvermeld,wordtervanuitgegaardatzij eenàchtste
deelvanhun werktijdaandiagnosueK
besteden.
Dezeomrekenfactor
is gcbascerd
op Íecentcmpirischonderzock
naarde beroepsuitocfening

vanpsychothcmpeuten.r
Vooran<lcrc
bcroepsbeoelènaren
op hetgebiedvandc klinischepsychologjc
zrlndergelijkegegevens
helaasniet vooÍhanden,
zodathetnietmogelijkwasvoor heneen
vergelijkbarc
regelte treffen.Zij zullenzelfaannemelijk
moetenmakenin hoeverehunwerkeNaring
betÍekkinghceftop diagnostick,
respectievelijk
behandeling.
Ditzelfdegeldtvoorpsychotherapeuten
die meerdan 12,5% van hunwerktijdbesteden
aanklinisch-psychologische
diagnostiek.

De arlikelen8 en I geveneenaantalnaderebepalingen
tenaanzienvande opleidingscomponenren
onderwijsen persoonlijke
begeleiding.
Cruciaalis daarbijdebepatingdaronderwijscn persoonlijkc
begeleiding
slechtsmeewegen
in dc bepalingvande vakbekwaamheid,
indi€nzij naarinhouden
niveaugelijkwaardig
zijn aanhetonderwijs,respectievelijk
depersoonlijke
bcgeleiding
zoalsdcze
plaatsvind€n
binncnde opleidingtot klinischpsycholoog.
Dit betekentin deeersteplaatsdathetmoetgaanom onderwijs€nbegelciding
op specialistisch
niveau:onderwijsenbegelciding
op het niveauvanhetbasisberocp,
al dannietin hetkadervande
opleidingtot gz-psycho)oog
ofde overgangsregeling
gz-psycholoog,
zal in h€talgemcen
niet
gehonor€erd
wordenln de tweedeplaatsdienthetooderwijs,respectievelijk
debegeleiding
op hel terreinvanhet
specialisme
te ligg€n.Watbelreftonderwijskandit zo geihtcrpreteerd
worden,datde inhoudcrvan
overeendicntte komenmetonderdelen
vanh€tcurriculumvand€regulieÍeopleidingtot klinisch
psycholoog.

Inteerkingtrcding
Conformartikel 10,zevende
lid, vanhetBesluitspccialismenregeling
gezondheidszorgpsycho)oog
treedtdit besluitin werkingop de eerst€dagvandetweedekalendermaand
nadagtekening
vande
Staatscoumnt
waarinh€tgeplaatst
wordt.

I

G. Hutschcnackcrs& l-. Ncijmcije. ( I 99S). ,"/,22.,

?, ,.,k arrg ( ltouten:Bohn SralteuVan Loghum).p. I 4ó.

