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Kinderen zijn voortdurend 
in ontwikkeling. Kinder- en 
jeugdpsychologen kunnen 
helpen die ontwikkeling 
zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Wanneer zich een
probleem voordoet kunnen 
zij in een vroeg stadium 
inschatten wat voor dit 
kind, met deze ouders, 
op deze school en in deze 
omgeving het best helpt.

kan het verschil maken
Betrokkenheid van een kinder- en jeugd-
psycholoog in een vroeg stadium kan 
het verschil maken tussen wel of niet 
blijven zitten, wel of niet agressief wor-
den, wel of niet geïsoleerd raken. Tijdig 
advies, ingrijpen of begeleiden kan de 
kans verkleinen op escalatie van proble-
men op latere leeftijd.

kijkt naar wat het kind 
nodig heeft 
Het gaat niet om wat het kind ‘heeft’ 
maar om wat het kind ‘nodig heeft’.
Bij een ernstig probleem is niet altijd 
zware, langdurige zorg nodig en voor 
een klein probleem is een intensieve 
interventie soms het meest e� ectief. 
Elk kind is uniek in zijn of haar moge-
lijkheden of belemmeringen. De aanpak 
verschilt dan ook per kind. 

heeft een brede focus
Een probleem kan zich thuis uiten, maar 
op school beginnen; een probleem kan 
zichtbaar zijn in agressief gedrag, maar 

wortelen in onzekerheid. Klein of groot, 
een probleem is bijna altijd divers, dus 
kijkt de kinder en jeugdpsycholoog altijd 
met een brede focus.

legt verbindingen
De kinder- en jeugdpsycholoog werkt 
samen met collega’s uit andere discipli-
nes, maar ook met ouders en andere 
belangrijke mensen uit de omgeving 
van het kind. Hij legt als vanzelfsprekend 
verbindingen tussen de diverse leefge-
bieden van het kind: thuis, school, buurt 
en vrienden, en zorgt voor samenhang 
tussen verschillende domeinen.

ontwikkelt mee
Een kinder- en jeugdpsycholoog stelt 
het belang van het kind centraal. Zijn 
betrokkenheid houdt niet op met één 
keer beoordelen en doorverwijzen. 
Juist bij kinderen is het zaak zorgvuldig 
te kijken, volgen en bijstellen, omdat het 
kind in ontwikkeling is en omdat het 
altijd in een context leeft van gezin, 
school en omgeving.

De Kinder- en Jeugdpsycholoog...

vind je op veel plaatsen
Kinder- en jeugdpsychologen wer-
ken overal waar kinderen worden 
opgevoed, les krijgen, of hulp 
vragen: op het consultatiebureau,
op school, bij de huisarts, in het 
wijkteam, in de jeugd ggz of kinder-
en jeugdpsychiatrie, in de zorg 
voor kinderen met een verstande-
lijke beperking, in het ziekenhuis, 
of in de jeugdbescherming. Ze 
werken in de preventieve gezond-
heidszorg, de kortdurende hulpver-
lening en de gespecialiseerde zorg.

Kwaliteitsborging
Beroepsregistratie bij BIG of SKJ
Ouders, kinderen en jongeren moeten
erop kunnen vertrouwen dat ze te maken 
hebben met een goed opgeleide profes-
sional, die zich houdt aan de beroepsethi-
sche code en vakinhoudelijke richtlijnen 
van de beroepsgroep, en zo nodig is aan 
te spreken op zijn handelen via tuchtrecht. 
Een beroepsregistratie biedt die garantie.
De Jeugdwet verplicht dan ook alle 
aanbieders van jeugdhulp te werken met 
geregistreerde professionals. Kinder- en 
Jeugdpsychologen zijn geregistreerd in 
het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregis-
ter Jeugd) of het BIG-register (Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg).

Het NIP, de landelijke beroepsvereniging
van psychologen, heeft een vakbekwaam-
heidsnorm voor het zelfstandig werken 
met cliënten. Aan deze norm voldoen 
psychologen na het volgen van een univer-
sitaire opleiding, gevolgd door een 2-jarig 
postmaster opleidingstraject. Psychologen 
die beschikken over een beroepsregistratie 
op postmasterniveau bij SKJ 1 (als Kinder- 

en Jeugdpsycholoog) of het BIG-register 
(als Gezondheidszorgpsycholoog) voldoen 
aan deze norm. SKJ en BIG zijn openbare 
registers, u kunt op elk moment checken 
of uw psycholoog is geregistreerd.

Lidmaatschap van het NIP
Naast hun beroepsregistratie bij SKJ 
of BIG zijn veel psychologen lid van de 
beroepsvereniging, het NIP. Daarmee 
laten zij zien dat ze zich verbinden aan 
de beroepscode van psychologen, op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen in hun 
vakgebied, meedenken over vakinhoude-
lijke richtlijnen, en regelmatig in contact 
blijven met collega’s.

Voor psychologen die geregistreerd zijn 
op postmasterniveau én lid zijn van de 
beroepsvereniging heeft het NIP een mer-
kenrechtelijk beschermd keurmerk in het 
leven geroepen: de Registerpsycholoog 
NIP. Psychologen met expertise op het 
gebied van Jeugd maken gebruik van het 
keurmerk Registerpsycholoog NIP / Kinder 
& Jeugd.

1 SKJ registreert ook psychologen op masterniveau. Master-psychologen beschikken (nog) niet over een 
 postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog.



Meer informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Bij SKJ (www.skjeugd.nl) of het BIG-register (www.bigregister.nl) kunt 
u checken of een psycholoog beschikt over een beroepsregistratie. 
Voor informatie over het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog, het 
opleidingstraject, het keurmerk Registerpsycholoog NIP of de Beroeps-
code voor psychologen kunt u terecht bij het NIP (www.psynip.nl). 

Het NIP is de landelijke beroepsvereniging van psychologen 
en heeft ruim 13.000 leden.
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