
 
 

 

 

Vanwege grote interesse in het registratietraject tot  
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zoeken we per direct 

een enthousiaste kandidaat voor de functie van 

 

Lid Registratiecommissie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 
 

 

Wat houdt het werk in? 

Kinder- en Jeugdpsychologen zijn dé professionals en deskundigen op het gebied van de 

kinder- en jeugdpsychologie. Tijdens het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog 

NIP beoordeel je als lid van de registratiecommissie de vooropleiding, werkplek, supervisie, 

opleidingen en casussen die de professional aanlevert. Daarnaast bewaakt de registratie-

commissie de inhoudelijke richtlijnen en kaders die behoren bij deze registratie. 

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

Als lid van de registratiecommissie beoordeel je aanmeldingen en registratieverzoeken aan 

de hand van het registratiereglement en bepaal je gezamenlijk met de andere commissie-

leden de richtlijnen en kaders. Dit gebeurt vanuit een online platform en kan vanaf je eigen 

werkplek. De commissie komt 6-8 keer per jaar samen (afwisselend digitaal en fysiek). De 

commissie wordt ondersteund door een secretaris van het NIP bureau, de secretaris bereidt 

de te behandelen dossiers voor.  

 

Deze functie vereist dat je: 

 de registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP hebt en bij voorkeur ook supervisor 

K&J bent 

 werkzaam bent binnen de kinder- en jeugdpsychologie 

 lid bent (of wordt) van het NIP 

 affiniteit hebt met het onderwerp beroepsregistratie en nieuwsgierig bent naar 

vakinhoudelijke kennis en ontwikkeling 

 nieuwsgierig bent, kennis wilt vergaren en je wilt door ontwikkelen 

 

Wat bieden wij? 

Per vergadering krijg je als commissielid een vergoeding van € 250,00. Bovendien kunnen 

eventuele reiskosten worden gedeclareerd. Naast de vergoeding geldt dat de activiteiten 

voor de registratiecommissie meetellen voor herregistratie onder ‘facultatieve activiteiten’. 

 

Heb je interesse? 

Stuur dan je motivatie en beknopt CV naar afdeling Registraties via registraties@psynip.nl  

Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt, kan je contact opnemen met de 

secretaris van de commissie via registraties@psynip.nl 
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