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Wat houdt Kinder- en Jeugdpsycholoog in?  
 

Een kinder- en jeugdpsycholoog houdt zich globaal bezig met kinderen en jongeren van 9 
maanden tot 23 jaar, maar kijkt ook naar het systeem om het kind heen, zoals de ouders of 
mensen die nauw in contact staan met het kind. Het beroep vereist vakbekwaamheid, 
zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Kinder- en jeugdpsychologen werken samen met 
de ouder(s)/verzorger(s) met als doel de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. De 
psycholoog houdt rekening met de verschillende domeinen waarin kinderen en jongeren 
problemen kunnen hebben die vaak nauw verbonden zijn met elkaar. Hierbij worden zowel 
de leeftijd als het ontwikkelingsniveau van het kind in acht genomen. 
 

 

Hoe word je kinder- en jeugdpsycholoog? 
 

Als je kinder- en jeugdpsycholoog wilt worden, dan moet je bepaalde stappen ondernemen. 
Om overzicht te creëren, is dit overzicht en stappenplan opgesteld. De studie bestaat uit een 
4-2 structuur. Dat betekent een vierjarige universitaire opleiding en een tweejarige post-
masteropleiding.  
 

 
 

  

Tijdens je studie

• Bachelor

• Master

Na je studie

• Aan het werk

• Psycholoog NIP

• SKJ- registratie

Postmaster

• Gezondheidszorg-
psycholoog (BIG)

• Kinder- en 
Jeugdpsycholoog 
(NIP/SKJ)

• Psychotherapeut
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Stap 1: Tijdens je studie 
 
Als je kinder- en jeugdpsycholoog wil worden, volg je eerst een driejarige universitaire 
Psychologie bachelor en daarna een universitaire master Psychologie. De meeste masters 
duren één jaar, maar onderzoekmasters duren twee jaar. Universiteiten kunnen verschillen in 
toelatingseisen bij zowel de bachelor als bij de master. De toelatingseisen staan vermeld op 
de site van de universiteit. De toelatingseisen kunnen per jaar verschillen, dus het is verstandig 
om dit goed in de gaten te houden.  
 
Na de bachelor zou je een master kunnen behalen. Er zijn verschillende masters in Nederland 
die je kan kiezen om kinder- en jeugdpsycholoog te worden. Ook zijn er in het buitenland 
verschillende masters die erg interessant kunnen zijn en niet in Nederland worden 
aangeboden, zoals de master Interventies in de Kindertijd in Zweden.  
Tijdens je opleiding is het handig om stageplekken te vinden in het werkveld van 
Kinder- en Jeugdpsychologen en al tijdens de bachelor bijeenkomsten erover te bezoeken om 
op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, maar ook om te netwerken. 
 
Bij deze Nederlandse universiteiten kan je een bachelor Psychologie behalen en masters in de 
richting van de Kinder- en Jeugdpsychologie: 
 

Universiteit Masters 

Maastricht University Developmental Psychology 

Tilburg University Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie 

Universiteit Utrecht 

 

 

Clinical Child and Adolescent Psychology; 

Development and Socialisation in Childhood and 

Adolescence (research) 

Universiteit Leiden 

 

Child and Adolescent Psychology;  

Developmental Psychology (research);  

Developmental Psychopathology in Education and Child 

studies (research); 

School Psychology 

Universiteit van 

Amsterdam 

Klinische ontwikkelingspsychologie 

Vrije Universiteit 

Amsterdam 

Clinical and Developmental Psychopathology (research); 

Psychologie: Traject Klinische Ontwikkelingspsychologie 
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Rijksuniversiteit 

Groningen  

Ontwikkelingspsychologie 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie 

Open Universiteit 

(alleen deeltijd) 

Levenslooppsychologie 

 
NB: Door werkgevers of postmasteropleidingen wordt de Basisaantekening 
Psychodiagnostiek (BAPD) vaak als voorwaarde gesteld - je kunt deze ook behalen na je 
master, maar het kan ook tijdens je masteropleiding. Vraag daarnaar bij je universiteit. 
Samengevat dien je te voldoen aan de volgende criteria:  

• Je hebt 200 uur werkervaring in de psychodiagnostiek. 

• Je hebt 20 uur supervisie gevolgd van een erkend supervisor BAPD. 

• Je hebt 3 casusverslagen geschreven. 

• Je hebt voldaan aan specifieke theoretische eisen. 
 
 

Stap 2: Na je studie 
 
Als je wilt werken in het jeugddomein is het goed om te weten dat beroepsregistratie een 
verplichting is volgens de Jeugdwet. Na je universitaire opleiding kun je je bij SKJ (Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd) laten registeren op masterniveau (www.skjeugd.nl). Wil je 
zelfstandig werken en doorgroeien in het jeugddomein, dan is het belangrijk een 
postmasteropleiding te volgen. Daarmee kun je je op postmasterniveau laten registreren bij 
NIP/SKJ of in het BIG-register. 

 
Psycholoog NIP 

   
Als je NIP-lid bent en al wat werkervaring hebt na je master mag je ook het dienstmerk 
Psycholoog NIP gebruiken. Dit is voor iedere psycholoog nuttig. De titel ‘psycholoog’ is niet 
wettelijk beschermd, waardoor iedereen zich psycholoog kan noemen. Psycholoog NIP is een 
dienstmerk en heeft wel een bepaalde status, omdat het staat voor een universitair diploma, 
enige werkervaring, en lidmaatschap van de beroepsvereniging. Om Psycholoog NIP te 
worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

● Je bent lid zijn van het NIP 
● Je hebt 1440 uur werkervaring als psycholoog na je afstuderen 
● Je hebt een verklaring van twee Psychologen NIP die al drie jaar of langer het 

dienstmerk voeren 
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Masterpsycholoog SKJ 

  
SKJ staat voor ‘Stichting Kwaliteitsregister Jeugd’. Je kan je meteen na je universitaire 
opleiding bij SKJ laten registreren op masterniveau. Je moet dan het volgende kunnen 
aantonen: 

● Je hebt het vakkenpakket Jeugd gekozen 
● Je hebt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  
● Je hebt de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) (als je die niet hebt kun je je 

wel alvast laten registreren, maar moet je tijdens de herregistratieperiode 
compenseren voor het ontbreken ervan). 

 
Bij SKJ kun je je ook laten registreren op postmasterniveau (zie onder stap 3: Postmaster). 
In de Jeugdwet is een verplichting opgenomen tot beroepsregistratie – om te werken in de 
jeugdhulp moet je dus beschikken over een registratie, bij SKJ of bij BIG. 
 
 
 

Stap 3: Postmaster 
 

Als je wilt doorgroeien in het Jeugddomein dan kun je na je masteropleiding een postmaster 
opleidingstraject volgen en je op dat niveau laten registeren. Daarvoor zijn meerdere 
mogelijkheden. 
 

BIG-registratie 
 
BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. De wet BIG bewaakt de kwaliteit 
van de individuele gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en 
onzorgvuldig handelen. In de wet BIG zijn twee psychologische basisberoepen geregeld: 
gezondheidszorgpsycholoog (gz) en psychotherapeut (pt), en twee specialismen – klinisch 
psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De opleiding tot gz-psycholoog heeft twee accent-
opleidingen: kinderen & jeugdigen en volwassenen & ouderen. Als je in het jeugddomein wilt 
werken kun je er dus voor kiezen de gz-opleiding te volgen met K&J-accent.  
 
De postmasteropleiding duurt twee jaar en bestaat uit een combinatie van een 
praktijkopleiding (4 dagen in de week) en scholing (1 dag per week) op basis van de volgende 
eisen: 

● Je hebt 2790 uur werkervaring met werkbegeleiding 
● Je hebt 480 uur scholing 
● Je hebt 90 uur supervisie 
● Je hebt casusverslagen: verslagen diagnostiek/behandeling 
● Je hebt 2400 pagina’s literatuurstudie 
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Aanmelden voor de opleiding kan via het centrale aanmeldingspunt bij de Stichting 
Praktijkinstellingen van de postdoctorale ggz-opleidingen regio Oost-Noord Nederland 
(SPON). Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je een doctoraal of masterdiploma 
hebben in de Psychologie, de Pedagogische Wetenschappen of Gezondheidswetenschappen 
(afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Hierbij worden specifieke eisen gesteld aan 
de gevolgde vakken. Ook moet je voorgedragen worden voor een opleidingsplaats door een 
erkende praktijkinstelling. Meer informatie is te vinden bij de vereniging LOGO. Als je de 
opleiding succesvol hebt afgerond, ontvangt je een getuigschrift. Daarmee kun je je 
inschrijven als Gezondheidszorgpsycholoog in het overheidsregister zoals vastgelegd in de 
Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register (www.bigregister.nl).  
  
 

NIP/SKJ registratie 

        
Een postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog bij NIP of SKJ kun je op verschillende 
manieren behalen: na het volgen van een gestructureerde postmasteropleiding (gz-opleiding 
/of de postmasteropleiding Schoolpsycholoog), of na het volgen van een individueel 
opleidingstraject. Het NIP heeft als norm voor vakbekwaamheid dat psychologen, om 
zelfstandig te kunnen werken met cliënten en cliëntsystemen, na hun universitaire opleiding 
nog een tweejarige postmasteropleiding moeten volgen. Met het volgen van een 
postmasteropleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog voldoe je aan die norm. 
 
De postmasteropleiding Schoolpsycholoog is een tweejarige opleiding op het snijvlak van 
onderwijs en jeugdhulp, die is erkend voor registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog 
(NIP/SKJ). De opleiding wordt aangeboden bij RINO Amsterdam en bij Radboud Centrum 
Sociale Wetenschappen. 
 
Voor het individuele opleidingstraject gelden in omvang dezelfde eisen als bij een 
gestructureerde opleiding: 

● Je hebt 2790 uur werkervaring met werkbegeleiding 
● Je hebt 480 uur scholing 
● Je hebt 90 uur supervisie 
● Je hebt casusverslagen: verslagen diagnostiek/behandeling 
● Je hebt 2400 pagina’s literatuurstudie 

 
Je kunt het traject doen in twee jaar, maar je kunt het ook spreiden over 6 jaar – het 
scholingsdeel kun je redelijk flexibel invullen, en scholing en werkervaring kunnen onder 
bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht meetellen. 
 
 
 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


                                                                            

 
 Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen 7 

Meer weten? 
 

Blijf op de hoogte van actuele informatie rondom o.a. actuele richtlijnen door lid te worden 
van de Sectie Jeugd van het NIP. Lidmaatschap van de Sectie Jeugd geeft je korting op jaarlijkse 
symposia en masterclasses. Ook ontvang je daarbij ‘Tijdschrift voor Neuropsychologie’ en 
nieuwsbrieven, waardoor je op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in het werkveld. 
Daarnaast kunnen leden deelnemen aan stemmingen en discussies tijdens de jaarlijkse 
algemene ledenraadsvergadering van de sectie.  
 
Zie voor meer informatie de NIP-website of de website van SKJ. Tevens kun je ook je vragen 
stellen aan de Student in Sectie Jeugd: sisjeugd@spsnip.nl, de netwerkcoördinator via 
netwerkcoordinator@spsnip.nl of het NIP via info@psynip.nl.  
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Heb je vragen, opmerking of wil je meer weten? 

T (030) 820 15 68 
E  sps-nip@psynip.nl 
W www.spsnip.nl 
F www.facebook.com/SPSNIP 

 
 
Bezoekadres:  
HNK Centraal Station 
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht 
 

Postadres:   
SPS-NIP 
Postbus 2085 
3500 GB Utrecht 
 
 


