
 
 

Vacature voor verkort traject GZ-psycholoog in opleiding (PioG) op basis van 
Eerder Verworven Competenties (EVC). 
 
Via een verkort traject naar de BIG-registratie als Gz-psycholoog. Dat is het doel van de EVC-route. 
EVC staat voor erkenning van Eerder Verworven Competenties.  EVC’s omvatten cursussen en 
opleidingen en de gesuperviseerde praktijkervaring die door de kandidaten al is opgedaan. De 
Stichting EVC voor gezondheidszorgpsychologen is in november 2022 opgericht om de ontwikkelde 
EVC-route twee jaar lang in de praktijk te testen. Kandidaten voor deze route worden voorgedragen 
door de (gezamenlijke) door TOP-opleidingsplaatsen erkende proeftuinpartners. Dit traject behoort 
bij een (eenmalige) pilot EVC waarvoor (door het ministerie van VWS) een beperkt aantal plekken 
beschikbaar is gesteld (voor meer info over deze pilot: www.evcvoorpsychologen.nl). 
 
Wat houd een ‘verkort traject’ in? 
 
Na de voordracht voor dit ‘verkorte traject’ dient de kandidaat in de periode 1 maart 2023 – 1 
augustus 2023 bewijsstukken van vooropleidingseisen in. Tevens een portfolio met daarin de 
bewijsstukken van aanwezige GZ-competenties. Een concept overzicht van de benodigde stukken in 
het portfolio is te vinden op www.evcvoorpsychologen.nl.  
 
Nadat de vooropleidingseisen correct aangetoond zijn, EN alle stukken in het portfolio met een 
voldoende zijn beoordeeld door hiervoor getrainde assessoren en hoofdopleider GZ; dan mag de 
kandidaat deelnemen aan een 150-uurs EVC-cursus (start: najaar 2023) die met positief gevolg dient 
te worden afgesloten (per medio 2024). Hierna komt de kandidaat in aanmerking voor een GZ-
diploma. 
 
Toelatingseisen: 
 

- Master psychologie, pedagogiek of Geestelijke gezondheidskunde,  zonder aanvullende 
relevante BIG-registratie. 

- Volledig lidmaatschap van VGCt of NVRG (dus geen aspirantlid of lid i.o.). 
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als psycholoog/pedagoog van gemiddeld ten minste 

24 uur per week.  
- 90 erkende supervisiesessies1 van een BIG-geregistreerde professional en/of erkende 

supervisor2. . 
 
Nb1: masterpsychologen/pedagogen die in het bezit zijn van het diploma NIP K&J komen niet voor 
dit traject in aanmerking omdat voor deze doelgroep gewerkt wordt aan een (andere) 
overgangsregeling. 
Nb2: Masterpsychologen/pedagogen met de BIG-registratie psychotherapeut of orthopedagoog 
generalist komen niet voor dit traject in aanmerking in verband met het karakter en de doelstellingen 
van deze pilot.  

 
1 Onder erkende supervisie valt ook ‘werkbegeleiding’.  
2 Hieronder vallen de supervisoren genoemd in besluit PT van de FGzPt. Dit betreffen supervisoren van de 
volgende verenigingen: NPaV, TFP, EMDR, VGCt, IPT, VKJP, VPEP, NVVP (incl register DIT, AFP,TFP), 
NVGP, NVRG, VSt, EFT-register, Register MBT, NVP, NVO, NIP. 



 
 

 
Kosten: 
Kosten voor cursorisch onderwijs en assessment worden gedragen door stichting EVC voor GZ-
psychologen. Alle overige kosten (waaronder reiskosten, cursusmateriaal, vakliteratuur en kosten ter 
verkrijging van vooropleidingseisen en portfolio) zijn voor eigen rekening. 
  
Solliciteren 
 
Geïnteresseerden in dit traject kunnen tot uiterlijk 31 januari 2023 solliciteren door het invullen van het 
aanmeldformulier op de website en het uploaden hun motivatiebrief en CV. 
De sollicitatiegesprekken en voordracht van de kandidaten voor dit traject vinden plaats in (regionale) 
selectiecommissies en worden gedaan door de (vertegenwoordigers van de) regiehouders landelijk 
erkende proeftuinen van TOP-opleidingsplaatsen. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in februari 
2023.  Over de uitslag van de sollicitatieprocedure kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Overige informatie 
Voor meer informatie over EVC in het algemeen, deze pilot of deze vacature verwijzen wij naar de 
website www.evcvoorpsychologen.nl. Vragen die niet via de website beantwoord zijn, kunnen 
gesteld worden via: vacature@evcvoorpsychologen.nl. 
 
 


