
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impact op K&J-psychologen 
 

De nieuwe BIG-beroepenstructuur voor de psychologische zorg betekent een belangrijke 
verandering voor Kinder- en Jeugdpsychologen. Het beroep wordt samengevoegd met de gz-
psycholoog in het BIG-basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist. Hierbij enkele 
antwoorden op vragen die we hierover binnen krijgen.  
 

Wat gaat er gebeuren? 
Het Programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg bestaat uit drie onderdelen:  
• Vorming van een nieuw BIG-basisberoep, de gezondheidszorgpsycholoog generalist, waarin 

de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de gz-psycholoog worden samengevoegd. 

Uitgangspunt is dat instroom in het nieuwe beroep alleen nog mogelijk is vanuit een 

masteropleiding psychologie;  

• Vorming van een nieuw specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut, waarin het 

specialisme Klinisch Psycholoog en het huidige basisberoep psychotherapeut worden 

samengevoegd. 

• Vorming van een Landelijk register waarin van BIG-geregistreerden ook aantekeningen 
worden opgenomen voor specifieke deskundigheid 

(methodieken/doelgroepen/aandachtsgebieden). 

 
Het tijdpad is als volgt: 
• Het landelijk register moet er zijn op 1 januari 2024  

• Het basisberoep gz-psycholoog generalist moet er zijn op 1 juli 2024  

• Het specialisme KP-PT moet er zijn op 1 januari 2025  

 

Wat betekent dit voor Kinder- en Jeugdpsychologen? 
Voor psychologen met een NIP registratie K&J (en voor hen die daartoe in opleiding zijn) komt er 
een overgangsregeling naar het nieuwe BIG-beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist. 
Dat er een overgangsregeling komt is zeker, maar hoe deze er precies uit zal zien (inclusief 
termijnen) is nu (maart 2022) nog niet bekend.  
De overgangsregeling maakt namelijk deel uit van een wettelijke regeling (Algemene Maatregel 
van Bestuur) die wordt vastgesteld door de minister. Vanuit het Programma Beroepenstructuur 
dat nu gaande is wordt een voorzet gedaan voor die AMvB, en die wordt door het College van de 
FGzPt (na raadpleging van relevante partijen, waaronder het NIP) als advies aan de minister 
aangeboden. 
 
We kunnen dus nu nog niet zeggen vanaf welk moment K&J-psychologen (of zij die daartoe in 
opleiding zijn) daadwerkelijk geregistreerd zullen zijn als gz-psycholoog generalist. 
Uitgangspunt is dat de overgangsregeling er is en in werking treedt op hetzelfde moment dat het 
nieuwe beroep er is; dat is naar verwachting 1 juli 2024. 
De overgangsregeling zal gelden voor geregistreerde K&J-psychologen, én voor mensen die op 
dat moment nog bezig zijn met hun opleidingstraject. Zij krijgen de kans hun traject dan (binnen 
een nog vast te stellen periode) af te ronden.  
 

 

 

 

 

 

 

https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur/


  

   
 

 

 

 

Kan ik nu nog starten met een K&J-opleidingstraject? 
Ben je geïnteresseerd in het volgen van het opleidingstraject tot K&J-psycholoog NIP dan kun je je daar nu 

nog voor aanmelden. Pas later in het proces zal er een datum worden vastgesteld waarop het niet meer 

mogelijk is het individuele traject bij het NIP te starten, en een termijn waarbinnen een eenmaal gestart 

opleidingstraject afgerond moet worden om nog mee te kunnen in de overgangsregling. We verwachten 

hier in de loop van 2023 meer over te kunnen melden. 

 

Kan ik me als orthopedagoog aanmelden voor het K&J-opleidingstraject? 
Orthopedagogen kunnen lid worden van het NIP en zich aanmelden voor het individuele opleidingstraject 

K&J bij het NIP. Voor degenen die beschikken over een BIG-registratie als orthopedagoog generalist geldt  

dat zij vrijstellingen kunnen krijgen op een aantal onderdelen. 

Zie de website voor meer informatie hierover. 

 

Meer weten? 
Meer weten over het Programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg?  
Lees de FAQ’s op de website en de Nieuwsbrief Beroepenstructuur. Ben je geen lid van NIP of 
NVP? Ontvang de nieuwsbrief dan door je hiervoor aan te melden. 
 
Britt van Beek, beleidsadviseur NIP en betrokken bij de Beroepenstructuur, heeft onlangs 
meegewerkt aan een podcast van KING-nascholing. Daarin vertelt zij over de Beroepenstructuur 
en de impact ervan op (aspirant) Kinder- en Jeugdpsychologen. 
De podcast is hier te beluisteren. 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpsynip.nl%2Fregistraties%2Fnip-registraties%2Fkinder-en-jeugdpsycholoog-nip%2Fkinder-en-jeugdpsycholoog-individueel%2F&data=05%7C01%7C%7Cb3301a4c8a184bd33a6708dadce844b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638065187401797701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lr8FaLUt7qs3lmJVlpXJ4qV5Kfod1cJ9ZIO%2BmMQm5BM%3D&reserved=0
https://psynip.nl/registraties/nip-registraties/kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/kinder-en-jeugdpsycholoog-orthopedagoog-generalist/
https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur/
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/12/Veelgestelde-vragen-12-12-2022.pdf
https://beroepenstructuur.nl/
https://youtu.be/izsbI_pzLXc

