
17/21 
 

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

 
Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het 

College, heeft het volgende overwogen en beslist ten aanzien van de bij brief van 14 augustus 2017 

door mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen  

de heer drs. B, hierna te noemen verweerder, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en 

ingeschreven in de NIP-registers Psycholoog NIP en A&O-psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 14 augustus 2017; 

- de aanvulling op het klaagschrift met de rapportage d.d. 2 september 2017; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 6 oktober 2017 ingediend door mr. A.K.M.T. Rongen, de 

raadsvrouwe van verweerder. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 13 

december 2017, waarbij verweerder en mr. Rongen voornoemd aanwezig waren. Klaagster werd 

vertegenwoordigd door de heer C. Met hem is aan het begin van de zitting besproken dat de door 

klaagster via usb-stick ingediende bijlagen buiten beschouwing zullen blijven. C heeft hiermee ter 

zitting ingestemd. 

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden 

uitgegaan. 

a. Verweerder is werkzaam bij X (hierna te noemen het bureau) in de functie van Senior 

Psycholoog. 

b. Klaagster, geboren in 1961, was werkzaam als Hoofd Interne Dienstverlening bij Y (hierna te 

noemen de werkgever). 

c. Vanwege een reorganisatie heeft de werkgever het bureau benaderd. Door de reorganisatie 

zouden meerdere leidinggevende functies, waaronder die van klaagster, komen te vervallen. 

d. In de nieuwe situatie zou er één nieuwe afdeling Wonen geleid door een “Hoofd Wonen” 

komen waarvoor drie interne kandidaten waren geselecteerd. Door middel van een 

zogenaamde “potentieelscan” zouden de sterke en minder sterke kanten van de kandidaten 

voor deze functie in kaart worden gebracht. 

e. De interne kandidaten waren er van op de hoogte dat indien zij niet plaatsbaar zouden zijn, zij  

door de werkgever boventallig zouden worden verklaard. 

f. Klaagster heeft op 12 juli 2017 op verzoek van haar werkgever deelgenomen aan de 

potentieelscan bij het bureau. Deze werd afgenomen door verweerder. 

g. Op 17 juli 2017 is door verweerder naar aanleiding van de bevindingen in het assessment een 

psychologisch concept-rapport opgemaakt. Dit rapport heeft – kort gezegd - als conclusie dat 

klaagster te weinig potentieel heeft voor de functie Hoofd Wonen. Het rapport wordt als hier 

herhaald en ingelast beschouwd. 

h. Verweerder heeft het concept-rapport eveneens op 17 juli 2017 aan klaagster gemaild, ter 

voorbereiding van een telefonische nabespreking op 19 juli 2017. 

i. Klaagster heeft diezelfde dag aan verweerder geantwoord dat zij geen aanleiding ziet het 

rapport met hem na te bespreken. Voorts geeft zij hem geen toestemming het rapport aan haar 

werkgever te verzenden. 

j. Klaagster en verweerder zijn vervolgens een summiere tekst overeengekomen die aan de 

werkgever is gemaild. 
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III Het standpunt van klaagster en de klacht 
 

De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerder in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld door een rapportage uit te brengen waarin: 

1. Hij de beroepsmatige activiteiten van klaagster als leidinggevende niet heeft onderzocht; 

2. Hij de voor de functie relevante privé-activiteiten van klaagster niet heeft onderzocht; 

3. Hij klaagster in het rollenspel valselijk heeft voorgesteld aan “acteurs” die later collega-

psychologen bleken te zijn; 

4. Hij zijn conclusies baseert op het ontbreken van kenmerken bij klaagster die typisch mannelijk 

zijn. 

Klaagster stelt hiertoe dat de conclusies in het rapport niet juist zijn, nu de psycholoog relevant gedrag 

van haar in het verleden over het hoofd heeft gezien. Voorts is zij valselijk ingelicht over de kwaliteit 

van de “acteurs”. Deze hebben haar psyche zonder dat zij het wist van alle kanten professioneel 

begluurd. Ten slotte heeft er volgens klaagster discriminatie op sekse plaatsgevonden. Het rapport 

heeft er in geresulteerd dat klaagster is ontslagen bij de werkgever. Klaagster wilde het met de 

psycholoog daarom hebben over zakelijk schadeherstel. Het kantoor van verweerder wilde daar echter 

niet over in gesprek. Daarom heeft er volgens klaagster uiteindelijk geen nagesprek plaatsgevonden. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder heeft de klacht gemotiveerd betwist en gesteld dat hij een zorgvuldig en grondig 

onderzoek heeft gedaan met gebruikmaking van COTAN-beoordeelde testinstrumenten. Ook heeft hij 

nog aangevoerd dat als klaagster door hem geschikt was bevonden, zij nog steeds haar baan kwijt 

geweest zou zijn. Een collega van klaagster heeft de nieuwe functie gekregen omdat hij én geschikt 

was bevonden én over het langste dienstverband beschikte. 

Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal in het onderstaande nader op het verweer 

worden ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 
 

V.1. Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

Volgens vaste jurisprudentie moet rapportage als door verweerder uitgebracht voldoen aan de 

volgende criteria: 

1. Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust; 

2. Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling 

te beantwoorden; 

3. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de 

conclusies van het rapport steunen; 

4. Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust; 

5. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid. 

 

Het College toetst of het onderzoek door de psycholoog dat tot de rapportage heeft geleid uit het 

oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de tuchtrechtelijke toets der kritiek kan doorstaan. Ten 

aanzien van de conclusie van de rapportage wordt beoordeeld of de psycholoog in redelijkheid tot die 

conclusie heeft kunnen komen. 

 

V.2. Het College is van oordeel dat het rapport van verweerder de bovenstaande toets kan doorstaan. 

De conclusies in het rapport zijn voldoende onderbouwd nu het onderzoek heeft bestaan uit een 

gestructureerd diepte-interview, tests met betrekking tot verstandelijke capaciteiten, persoonlijkheids-, 

stijlen- en belangstellingsvragenlijsten alsmede praktijkopdrachten. Verweerder heeft daarmee een 

gedegen onderbouwd onderzoek gedaan dat als grondslag voor de getrokken conclusies in het rapport 

kan dienen. Of de in het rapport opgenomen conclusies op zichzelf juist zijn, daar kan het College zich 

niet over uitlaten.  
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V.3. Dat verweerder gebrekkig onderzoek zou hebben verricht naar de beroepsmatige en privé 

activiteiten van klaagster, zoals genoemd in klachtonderdeel 1 en 2, heeft het College niet vast kunnen 

stellen. Verweerder heeft in het diepte-interview uitgebreid met klaagster over haar werk- en andere 

ervaringen gesproken en over haar eigen leidinggevende rol die zij heeft gespeeld in bepaalde 

projecten. Hij heeft daarbij getoetst op de competenties die van klaagster zouden worden gevraagd in 

de toekomstige functie. Verweerder heeft uitgelegd dat het hem er daarbij meer om gaat wat hij op de 

dag zelf bij een kandidaat ziet, gelet op de nieuwe rol die vervuld gaat worden, dan op hetgeen iemand 

in het verleden heeft gedaan. Naar het oordeel van het College is dit uitgangspunt van verweerder 

juist. Verweerder dient als gedragsdeskundige zijn eigen observaties voorop te stellen nu deze mede 

gestaafd worden door de informatie die voortkomt uit het gebruik van psychodiagnostische 

instrumenten. 

Klachtonderdeel 1 en 2 zijn hiermee niet gegrond. 

 

V.4. Wat betreft de collega-psychologen die zijn opgetreden als acteur is – anders dan klaagster heeft 

aangevoerd - niet vast komen te staan dat zij hierdoor niet geschikt zouden zijn op te treden in een 

rollenspel en dat daarmee een niet geschikte methode van onderzoek zou zijn gehanteerd. Een 

dergelijke persoon treedt op als ‘acteur’. Dit is een persoon die een rol speelt. Dat die persoon 

mogelijk eveneens de kwaliteit bezit van psycholoog is niet relevant. Daarbij komt dat verweerder 

heeft aangevoerd dat hij na afloop van het assessment de namen en functies van de betreffende 

personen aan klaagster heeft genoemd. Ten slotte heeft verweerder onweersproken aangevoerd dat 

deze personen niet bij het opstellen van de rapportage betrokken zijn geweest. Klachtonderdeel 3 is 

daarmee eveneens ongegrond. 

 

V.5. Ten slotte heeft het College niet vast kunnen stellen dat de sekse van klaagster een rol heeft 

gespeeld in de conclusie dat zij een geringe kans van slagen heeft in de functie. Klaagster heeft haar 

standpunt op dit punt onvoldoende gemotiveerd. Dat verweerder als ontwikkelsuggestie noemt dat 

klaagster wat meer hardheid en daadkracht aan de dag zou kunnen leggen, kan niet leiden tot een 

dergelijk oordeel. Ook het feit dat van de drie kandidaten er twee vrouw waren die beiden ongeschikt 

werden geacht, kan niet leiden tot het oordeel dat klaagster in de rapportage zou zijn gediscrimineerd 

als vrouw. Klachtonderdeel 4 is eveneens ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht in al zijn onderdelen ongegrond is. 

 

 

VI De beslissing 
 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

 

Aldus gewezen op 13 december 2017 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

mr. E.A.M. Driessen, secretaris, 

mr. drs. M.J. Ariëns, 

dr. J.P.C. Jaspers, 

drs. J.R. Mulder, 

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

C.M. Berkhout. 


