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Supervisorenreglement  
Behorende bij de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsychologen NIP van 2009 

 

Inleiding 
 
Dit Supervisorenreglement regelt de inschrijving van de supervisoren die als supervisor mogen 
optreden voor de verplichte supervisie in het kader van de Registratieregeling Kinder- en 
Jeugdpsycholoog NIP. In de registratieregeling zijn de eisen voor supervisie opgenomen alsook de 
taken en verantwoordelijkheden van de supervisor in het kader daarvan. 
 
Aan opname in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zijn eisen verbonden, 
waaronder het volgen van een door de registratiecommissie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP erkende 
scholingsmodule.  
 

 
Hoofdstuk 1 : Algemeen 
 
Per 1 januari 2018 zijn de sectoren van het NIP opgeheven, sindsdien ligt zeggenschap over het 
voorliggende reglement bij het algemeen bestuur van het NIP. 

 
Artikel 1: definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het NIP zoals bedoeld in de statuten; 
 
cliëntgebonden  
werkzaamheden:  Onder cliëntgebonden werkzaamheden vallen alle uren die zijn te herleiden 

tot individuele cliëntdossiers. Hieronder vallen zowel de directe contacturen 
met kinderen als de daaruit voortvloeiende contacten met de voor hen 
relevante volwassenen, zoals met ouders en scholen, alsmede de daarmee 
samenhangende dossiervorming. 

 
niet-cliëntgebonden 
werkzaamheden: Onder niet-cliëntgebonden werkzaamheden vallen: 

coördinatie/teambegeleiding/interdisciplinaire samenwerking; empirisch 
onderzoek; beleid; onderwijs op het gebied van de kinder- en 
jeugdpsychologie; ontwikkelingsstimulering; preventieve werkzaamheden die 
niet zijn te herleiden tot individuele cliënten. 

 
NIP:  de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlands Instituut van 

Psychologen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40532119; 
 
NIP supervisoren- 
bestand  een databestand van supervisoren die voldoen aan de eisen zoals deze zijn 

geformuleerd in artikel 2 of 3 van dit reglement; 
 
psycholoog: Een persoon die voldoet aan de criteria van het gewone lidmaatschap van het 

NIP, zoals bepaald is in artikel 4.2.a van de statuten ;  
 
registratiecommissie: het orgaan van het NIP dat het Register van Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 

houdt en de daarbij behorende taken uitoefent;  
 
sectorbestuur:  het bestuur van de sector Jeugd van het NIP, opgeheven per 1 januari 2018; 
 
statuten  de vigerende statuten van het NIP; 
 
supervisant persoon die supervisie ontvangt; 
 
supervisie supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding 

van een supervisor. De supervisant wordt tijdens supervisiebijeenkomsten 
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gestimuleerd tot reflectie op eigen leerproces en op eigen professioneel 
handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en 
wederzijds beïnvloeden; 
    

supervisor persoon die de supervisiebijeenkomsten begeleidt en ingeschreven is in het 
supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP;  

 
verzoeker: een psycholoog die verzoekt om inschrijving in het supervisorenbestand  

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.  
 

 

Hoofdstuk 2: inschrijving als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 

Artikel 2: eisen en voorwaarden voor inschrijving in het supervisorenbestand Kinder- en 
Jeugdpsycholoog NIP  

1. Inschrijving in het supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is mogelijk als de 
verzoeker aan de volgende eisen en voorwaarden voldoet: 
a. Hij staat ten minste 5 jaar  ingeschreven in één van de navolgende registers: 
  1. Register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP; 
  2. Register van Orthopedagogen Generalisten NVO; 
  3. Register van gezondheidszorgpsychologen BIG; 
  4. Een ander relevant register van tenminste gelijkwaardig niveau.  
  Ten bewijze hiervan overlegt de verzoeker de registratiebewijzen waarin tenminste zijn 

opgenomen: de naam van de geregistreerde, de naam van het register en de datum van 
registratie. 

b. Hij is sinds inschrijving in een register zoals genoemd onder lid 1a werkzaam geweest in 

het werkveld van de kinder- en jeugdpsychologie. Zowel cliëntgebonden als niet-

cliëntgebonden werkzaamheden vallen hieronder. 
  Ten bewijze hiervan overlegt de verzoeker een Curriculum Vitae. 
c. Hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 
  1. Hij heeft een door de registratiecommissie erkende cursus, scholingsmodule of 

opleiding over het geven van supervisie gevolgd. Ten bewijze hiervan overlegt de 
supervisor de certificaten of aanwezigheidsbewijzen verstrekt door het 
opleidingsinstituut, of 

  2. Hij staat ingeschreven in het NVO-register van supervisoren. 
d. Hij verklaart kennis te hebben genomen van de Registratieregeling Kinder- en 

Jeugdpsycholoog NIP inclusief alle bijlages en van de Handreiking voor Supervisoren. 
e. Hij verklaart de beroepscode van het NIP te onderschrijven. 

2. (vervallen) 
 
Artikel 3: procedure inschrijving Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 

1. Een aanvraag voor inschrijving als supervisor dient bij de registratiecommissie te worden 
gedaan op de daartoe voorgeschreven wijze. Een aanvraag is vergezeld van alle gegevens en 
bescheiden. 

2. De registratiecommissie beslist op de aanvraag uiterlijk binnen 3 maanden nadat de aanvraag 
volledig is bevonden door de secretaris. 

3. Bij goedkeuring van de aanvraag voor erkenning als supervisor volgt inschrijving in het 
Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. 

4. Het besluit van de registratiecommissie op de aanvraag voor het supervisorschap wordt 
schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker meegedeeld. 

5. In het besluit tot inschrijving in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 
vermeldt de registratiecommissie de datum waarop de inschrijving ingaat en de termijn 
waarvoor de inschrijving van kracht is. 

 
 
Artikel 4: geldigheidsduur 

De inschrijving in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is 5 jaar geldig. 
 
Artikel 5: eisen en voorwaarden verlenging inschrijving 

1. De eisen en voorwaarden die worden verbonden aan de verlenging van de inschrijving van de 
supervisor in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zijn: 
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a. Hij voldoet aan de voorwaarde genoemd in artikel 2 lid 1 a, b en d en e en overlegt 
hiervan actuele bewijsstukken. 

b. Hij geeft over de afgelopen inschrijvingsperiode een verklaring af van zijn 
deskundigheidsbevorderende activiteiten op het gebied van supervisie. Hieronder kunnen 
onder meer vallen: intervisie, scholing, het geven van supervisie. 
Deelname aan dergelijke activiteiten wordt aanbevolen, maar is geen voorwaarde voor 
verlenging van de inschrijving. 

2. De supervisor die vanwege pensionering in de huidige inschrijvingsperiode niet kan voldoen 
aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 lid 1.a kan eenmalig een verzoek tot verlenging van 
de inschrijving doen zonder te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 lid 1a. 

 
Artikel 6: procedure verlenging inschrijving Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog 
NIP 

1. Tenminste drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van inschrijving, stelt de 
registratiecommissie een ingeschreven supervisor op de hoogte van het verstrijken van zijn 
termijn van inschrijving alsmede van de mogelijkheid om een verzoek tot verlenging te doen 
en de hiervoor geldende vereisten. 

2. Als de registratiecommissie positief beslist op een verzoek tot verlenging, gaat de nieuwe 
termijn van inschrijving in op de eerste dag na afloop van de vigerende termijn van 
inschrijving. 

3.  Het bepaalde in de voorgaande artikelen in dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing 
bij verlenging van de inschrijving in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog 
NIP. 

 
Artikel 7: kosten inschrijving en verlenging inschrijving Supervisorenbestand Kinder- en 
Jeugdpsycholoog NIP 

De supervisor is voor de behandeling van zijn aanvraag een door het algemeen bestuur 
vastgestelde bedrag verschuldigd. Behandeling van de aanvraag vindt plaats nadat het NIP dit 
bedrag heeft ontvangen.  

 
Artikel 8: bezwaar en beroep 

Voor de procedure voor bezwaar en beroep tegen uitspraken van de commissie wordt verwezen 
naar de regels hieromtrent in hoofdstuk 6 van de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog 
NIP. Deze regels zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure van aanvraag tot 
inschrijving in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. 

 
Hoofdstuk 3: Slotbepalingen 

Artikel 9: Inwerkingtreding 
Deze regeling is vastgesteld door het sectorbestuur op 18 november 2014 en treedt in werking op 
1 februari 2015. Dit reglement is naar besluit van het algemeen bestuur voor het laatst gewijzigd 
op 6 mei 2019. 

 
Artikel 10: Overgangsbepaling 

(vervallen) 


