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Geacht bestuur van de NVRG,     

De stuurgroep beroepenstructuur heeft de afgelopen maanden diverse reacties ontvangen op het 

conceptadvies beroepenstructuur, waaronder uw reactie, waarvoor hartelijk dank. De stuurgroep heeft 

alle reacties uitvoerig besproken en zorgvuldig meegewogen. Op basis hiervan is een nieuwe versie van 

het advies tot stand gekomen, welke u bijgaand treft. Mocht u desondanks concrete tekstsuggesties 

hebben voor een betere verwerking van uw reactie, dan kunt u deze tot uiterlijk dinsdag 18 augustus 

2020 sturen. De stuurgroep hoopt het advies vervolgens eind augustus definitief vast te kunnen stellen en 

in september aan te kunnen bieden. 

Uw reactie is besproken in een overleg tussen verenigingen op 11 juli 2020. Hierop volgend heeft 

bilateraal overleg plaatsgevonden tussen Tessa van Iperen, directeur van de NVRG en Alexander Rinnooy 

Kan, voorzitter van de stuurgroep beroepenstructuur. In dit overleg is het commentaar van de NVRG 

besproken. De verwerking in het advies is op hoofdlijnen:  

1. Afbakening advies: BIG-beroepen:  

De afbakening van het advies is nadrukkelijker beschreven, onder andere in hoofdstuk 1 van het 

advies.  

2. Rol van professionals met een (post-)hbo-opleiding:  

Diverse verenigingen merkten terecht op dat het advies zich richt op de academische beroepen in de 

psychologische zorg en adviseerden om de beschrijving van de rol van professionals met een (post-) 

hbo-opleiding in te perken. De stuurgroep heeft dit advies opgevolgd en de beschrijving van de rol 

van niet-academisch geschoolde professionals in hoofdstuk 3 sterk beperkt.  

De stuurgroep en andere betrokken verenigingen signaleren als een belangrijke vervolgstap om de 

competenties en rollen van professionals met een (post-)hbo-opleiding in de psychologische zorg in 

een later stadium alsnog te beschrijven. In het advies is daarom de nadrukkelijke wens opgenomen 

om een vervolgtraject te starten, dat zich richt op de beroepenstructuur van de (post-)hbo-beroepen 

en de aansluiting van de structuur op de academische beroepenstructuur.  

3. Masterpsycholoog niet meer zelfstandig behandelen:  

De stuurgroep volgt het advies van de Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen 

dat academisch geschoolde masterpsychologen die niet in opleiding of opgeleid zijn tot 

gezondheidszorgpsycholoog generalist geen behandeling mogen bieden (degenen in opleiding 

alleen onder supervisie). De Opleidingsraad adviseert een directe aansluiting van de academische 

postmasteropleiding gezondheidszorgpsycholoog generalist op de academische masteropleiding 

psychologie. Zij geeft aan dat masterpsychologen huidig zorgverleningstaken overnemen van de 

gz-psycholoog, doordat zij nog geen opleidingsplaats tot gz-psycholoog geboden gekregen 

hebben en signaleert dat dit de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg onder druk zet.  

De Opleidingsraad richt een Taskforce in die met dit onderwerp aan de slag gaat. In deze 

Taskforce zijn de zorgen die u benoemt onderkend en zal hier nadere uitwerking aan moeten 

worden gegeven. Zo wordt gewerkt aan een traject voor Erkenning van Verworven Competenties 

(EVC) om de ervaren masterpsychologen binnen redelijke tijd tot gezondheidszorgpsycholoog 

generalist op te leiden/bij te scholen. Er is bovendien positionering van hbo-geschoolde 
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professionals nodig, zodat zij interventies toe kunnen passen bij welomschreven problemen. Dit 

voorkomt de onnodige inzet van academisch geschoolde professionals.  

4. Predicaat ‘wetenschappelijke vereniging’:  

In het advies zijn de volgende definities van beroepsvereniging en wetenschappelijke vereniging 

toegevoegd: “Beroepsverenigingen bepalen de inhoud van de academische master- en 

postmaster BIG-beroepen in de psychologische zorg en zijn daarvoor aangewezen als 

verantwoordelijke. De verenigingen die methodische, doelgroep of referentiekader gebonden 

scholing bieden, voeren verschillende kwalificaties. Een groot deel noemt zich ‘wetenschappelijke 

vereniging’. Om deze reden zijn de verenigingen in dit advies eenvoudigheidshalve allen met dit 

predicaat aangeduid, ook al is dit voor een deel van de verenigingen mogelijk niet (geheel) 

accuraat.” 

5. Lidmaatschap verenigingen: 

Op basis van het overleg wat de stuurgroep gevoerd heeft met verenigingen, is de beschrijving 

van aantekeningen voor methodische, doelgroep of referentiekader gebonden expertise sterk 

aangepast. U vindt de aangepaste beschrijving in paragraaf 2.2 van het advies. De passage over 

het niet-verplicht stellen van lidmaatschap is verwijderd.  

6. Onafhankelijk beoordelingsorgaan voor aantekeningen:  

In paragraaf 2.2, waarin de aantekeningenstructuur beschreven is, is een advies toegevoegd voor 

een governancestructuur, met vertegenwoordiging van zowel beroepsverenigingen als 

‘wetenschappelijke verenigingen’.  

7. Afkortingen voor aantekeningen:  

Het voorstel voor het hanteren van afkortingen voor aantekeningen is uit het advies gelaten. In 

het advies is opgenomen dat beroepsverenigingen en ‘wetenschappelijke verenigingen’ nauw 

zullen samenwerken om onder andere de naamgeving van aantekeningen te organiseren.  

8. Effecten van invoering van advies:  

In Bijlage 3 van het advies is op hoofdlijnen beschreven wat mogelijke effecten van invoering van 

de nieuwe beroepenstructuur zijn. Hierbij is aangegeven dat de budgettaire impact en effecten 

op ramingen voor de benodigde capaciteit van de psychologische beroepsgroepen meer 

gedetailleerd in kaart gebracht dienen te worden, voorafgaand aan de invoering van het advies.  

9. Overige opmerkingen:  

De overige opmerkingen in de bijlage van uw reactie zijn zoveel mogelijk verwerkt. Zo is in 

hoofdstuk 1 een verwijzing naar de inventarisatiefase opgenomen, die voorafging aan het 

opstellen van het advies, zijn bepaalde stellingnames verwijderd uit het advies, zijn 

beschrijvingen aangescherpt, enzovoorts.  

We hopen uw vragen en opmerkingen hiermee voldoende beantwoord te hebben.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de stuurgroep beroepenstructuur psychologische zorg, 

 

Alexander Rinnooy Kan 


