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Verslag Werksessie 4 Ambulante begeleiding/behandeling    25-08-2020 

 

 

Deelnemers Organisatie 

Susan Keijsers (voorzitter) Gemeente Horst aan de Maas 

Wilma Graus 

Marjolein Dohmen-van den Assem 

Anacare 

Stichting PSW 

Anniek Houben Talenti a Casa 

Bjorn van Vught ZelfWerkt 

Wendy Klein Rubicon 

Tannie Peters UniK B.V. 

Henny van Berlo SZL 

Monique Timmermans Gemeente Horst aan de Maas 

 

Notulen 

 

Het Notuleercentrum 

 

 

Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en meldt dat dit de laatste sessie is voor het deel 

begeleiding en behandeling. Als deelnemers na deze bijeenkomst nog wat willen toevoegen 

betreffende dit onderwerp dan kan dat nog binnen twee weken via de website van de MGR door 

middel van een reactie op deze notulen.  

 

Bespreking 

 

Terugkoppeling n.a.v. vorige sessie (contracteren zzp’ers en tolkkosten) 

Contracteren zzp’ers 

De voorzitter vraagt aanvullend op de vorige bijeenkomst of een zzp’er die niet SKJ-geregistreerd is 

en dus niet eindverantwoordelijk is, wel gecontracteerd kan worden. Zou in zo’n geval niet de 

eindverantwoordelijke gecontracteerd moeten worden die dan vervolgens wel iemand anders mag 

inzetten. Een aanbieder merkt op dat de eindverantwoordelijken, dat zijn de SKJ-geregistreerden of 

hoger, gecontracteerd moeten worden. Vervolgens kunnen de gecontracteerden wel mbo-opgeleide 

personen inzetten. Een aanbieder geeft aan dat zijn organisatie ook op deze wijze werkt. De opdracht 

wordt door aanbieder geaccepteerd en vervolgens is het afhankelijk van de vraag of de opdracht 

door een wel- of niet-geregistreerd persoon uitgevoerd wordt. In de praktijk wordt vaak gewerkt met 

hoofdaannemerschap en onderaannemerschap. De aanbieder adviseert om in het contract op te 

nemen dat er bij de inzet van een niet-geregistreerde SKJ’er wel een directe lijn moet bestaan met 

een SKJ-geregistreerde. 

  

De voorzitter vraagt zich af in hoeverre een SKJ-geregistreerde die het vierogenprincipe bij de 

mbo-zzp’er uitvoert zich bewust zal zijn van het feit dat die bij ernstige problemen voor het 

tuchtrecht gesleept kan worden.  

Een aanbieder antwoordt dat dit wel het geval zou moeten zijn omdat het opgenomen is in de 
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gedragscode en verbonden is aan de SKJ-voorwaarden. De voorzitter is hiervan op de hoogte, maar 

vraagt zich af of alle SKJ-geregistreerden zich ervan bewust zijn dat zij ook verantwoordelijk zijn voor 

de zaken waar de mbo’er zich over ontfermt en wellicht uitsluitend twee- of driemaal per maand 

even belt met de SKJ-geregistreerde om te sparren.  

 

Een aanbieder vraagt of de scheiding tussen licht, midden en zwaar zoals die in het verleden 

gehanteerd werd, weer terugkomt. In de vorige aanbesteding stond dat een mbo’er wel lichte zorg 

mocht uitvoeren zonder het vierogenprincipe. Daarnaast staat in de notulen van de vorige 

bijeenkomst dat er overwogen wordt om bij zwaar toe te voegen dat het vierogenprincipe door een 

gedragswetenschapper uitgevoerd moet worden. Terwijl een SKJ-geregistreerde ook bevoegd, 

verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het zelfstandig functioneren bij zwaardere 

begeleidingssituaties. Een aanbieder verwijst naar de reacties op de site van MGR hebben 

achtergelaten en vraagt of deze input meegenomen kan worden. De landelijke Jeugdwet en het 

kwaliteitskader Jeugd omschrijven heel duidelijk de bevoegdheden van een geregistreerde 

jeugdzorgmedewerker. Dat kader is mede ontstaan uit overleg met gemeenten en andere 

instellingen. De vraag is of daar dan weer veranderingen in aangebracht moeten worden. De 

voorzitter legt uit dat er een achterliggende gedachte bestaat. Heel veel zorgregio’s contracteren 

geen zzp’ers meer, maar alleen nog grotere organisaties. De regio Limburg-Noord kiest er vooralsnog 

voor om zzp’ers die aan bepaalde eisen voldoen wel te contracteren. Maar als puur naar het stukje 

SKJ-registratie kijkend, zit daar een vierogenprincipe in en juist bij zwaardere begeleiding wordt er 

dan om het vierogenprincipe een gedragswetenschapper gevraagd. Een aanbieder antwoordt dat de 

SZL dit principe onderkent maar haar vraag is of de gedragswetenschapper dan ook 

eindverantwoordelijk is. Want een SKJ-geregistreerde is aansprakelijk. De voorzitter begrijpt het 

punt. Verder verwacht de voorzitter wel dat er een onderscheid zal komen tussen licht, midden en 

zwaar. Alleen is op dit moment de omschrijving van licht en midden en het verschil daartussen niet 

helder. Om die reden bestaan er eigenlijk maar twee varianten. De ene variant is dat een SKJ-

geregistreerde ook de daadwerkelijke zorg uitvoert. De andere variant is dat een SKJ-geregistreerde 

een mbo’er kan inzetten onder de norm van verantwoorde werktoedeling. Hoe dit verder in 

trajecten gegoten gaat worden staat nog open.  

 

Tolkkosten 

De voorzitter leidt dit punt in. Tijdens vorige bijeenkomsten hebben de aanbieders aangegeven er bij 

gebaat te zijn als er een apart product komt dat geen onderdeel uitmaakt van een traject dat ingezet 

kan worden om de tolkkosten te vergoeden. De backoffices en kwaliteitsmedewerkers hebben er 

echter op gewezen dat aanbieders daar eigen verantwoordelijkhedenheden in hebben. De juridische 

kennisbank Schulinck geeft letterlijk aan dat gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor de kosten 

van tolken en vertalers tijdens het verlenen van jeugdhulp, maar dat de jeugdhulp daar zelf 

verantwoordelijk voor is. Er is nog geen besluit genomen, maar de voorzitter wilde deze nieuwe 

informatie graag delen. Een aanbieder kent de voorgaande discussie over dit onderwerp niet, maar 

geeft aan dat als er van hulpverleners verwacht wordt daar waar nodig tolken in te zetten, dit wel in 

een reëel tarief moet passen. Binnen de tarieven zoals die er nu liggen passen tolkkosten niet, dan 

worden de trajecten verlieslijdend. De voorzitter dankt voor deze aanvullende input en geeft aan dat 

dit meegenomen zal worden bij de overwegingen. Een aanbieder sluit zich aan bij de opmerkingen 
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van de vorige spreker en vult aan dat op het moment dat tolkkosten niet meegenomen worden, het 

kan gebeuren dat er bij aanbieders uitsluitcriteria komen en deze zorg dan niet opgepakt wordt. 

Gezien de bevolkingsopbouw in Limburg die veel verschillende tolken vereist, is het niet goed om de 

verantwoordelijkheid alleen bij de aanbieder neer te leggen. De voorzitter geeft aan dat wettelijk 

gezien de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede zorgverlening bij de aanbieders ligt. De 

vorige keer is ook geconstateerd dat hulpverleners die een andere taal spreken schaars zijn en als 

aanbieders iets extra’s moeten inzetten, zal dat toch vanuit de gemeente moeten komen. In welke 

vorm dit gedaan gaat worden, moet echter nog besproken worden.  

Bovendien heeft een aanbieder een bepaald scala aan inzet nodig om een zekere kwaliteit te kunnen 

leveren.  

 

Opleidingseisen 

De voorzitter geeft aan dat er een aanzet is gemaakt om voor het brede jeugddomein de 

opleidingseisen te beschrijven. De vraag is of de beschrijvingen kloppen, vooral voor de ambulante 

producten. Zij vraagt om een eerste reactie tijdens deze bijeenkomst. Eventuele aanvullingen kunnen 

schriftelijk gedaan worden. Alle deelnemers geven aan dat er wat hen betreft geen opvallende zaken 

in de beschrijving zaten.  

De voorzitter informeert of de omschrijvingen bij de opleidingsniveaus wo, wo+ en wo++ correct zijn. 

Men komt tot de conclusie dat bij wo de toevoeging moet komen dat dit een master betreft. Verder 

zijn de omschrijvingen correct.  

De voorzitter vraagt vervolgens of het correct is dat wo+ het hoogste niveau is binnen de sectoren 

van LVB en Jeugd en Opvoeding en dat wo++ en AMS dan vooral de ggz-tak is.  

Een aanbieder antwoordt dat het zeker voorkomt dat ook in andere takken psychiaters worden 

ingezet (zie bijlage).  

 

De voorzitter vraagt of er onderscheid is tussen gedragskundigen, gedragsdeskundigen en 

gedragswetenschappers. Een aanbieder antwoordt dat deze drie termen binnen zijn organisatie 

hetzelfde inhouden. Bij deze organisatie zijn alle gedragskundigen wo-master opgeleide mensen. Een 

andere aanbieder vult aan dat het geen beschermde titels zijn, iedereen kan zichzelf dus 

gedragswetenschapper noemen. In de praktijk is het echter zo dat hbo-opgeleiden vaak 

gedragsdeskundigen genoemd worden en wo-master-opgeleiden gedragswetenschapper.  

Een aanbieder geeft aan dat bij hem de meer ervaren collega gedragswetenschapper wordt genoemd 

en de net afgestudeerde met minder ervaring gedragsdeskundige.  

De voorzitter concludeert dat er, om tot eenduidige communicatie te komen, bij de lijst met 

gradaties heel duidelijk omschreven moet worden aan welk niveau de gedragsdeskundige 

of -wetenschapper moet voldoen.  

 

Op de vraag van de voorzitter antwoordt een aanbieder dat zowel in de Jeugd en Opvoeding als in de 

VG wel eens gebruik wordt gemaakt van een psychiater. Ook al gaat het om een psychiater van een 

externe organisatie, de indicatie ligt bij de zorgaanbieder dus die moet ook de tarieven mee kunnen 

nemen.  
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De voorzitter geeft aan dat reeds ter sprake is geweest dat behandeling minimaal door een hbo, SKJ-

geregistreerde geboden moet worden. De vraag daarbij is welke gradaties onderscheiden kunnen 

worden die echt zelf een behandeling doen. Men concludeert dat de daadwerkelijke behandelingen 

gedaan worden door de niveaus hbo, hbo+, wo, wo+ en wo++. Hierop vraagt de voorzitter naar 

suggesties hoe te komen tot een definiëring van licht tot zwaar op basis waarvan ook een tarief 

bepaald kan gaan worden. Een aanbieder antwoordt dat de regio  

Midden-Limburg West in de data per BSN-nummer heeft gekeken hoeveel zorg geleverd is. Daar is 

vervolgens een plot van gemaakt die in een paar stukjes is gehakt waarop de bandbreedtes zijn 

vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat deze gegevens in de regio Limburg-Noord niet voorhanden 

zijn. Alleen licht, midden en zwaar kan onderscheiden worden, waarbij aannames zijn gedaan wat 

betreft het opleidingsniveau dat daarbij hoort. Om het tarief vast te stellen gaat een bureau een 

kostprijsonderzoek uitvoeren. Om dat onderzoek te doen, heeft het bureau een gemiddelde 

functiemix of minimale functiemix nodig van wat er van dat product verwacht wordt. Want juist bij 

ambulante hulp is de medewerker de duurste factor in het traject.  

Een andere aanbieder denkt niet dat er naar de duurste trajecten gekeken moet worden, maar naar 

een gemiddelde. De voorzitter vraagt hierop hoe er vervolgens vanuit die gemiddelden gekomen kan 

worden tot verdere definiëring van zorgzwaartes binnen de behandelingen. Een aanbieder 

antwoordt dat er voor Limburg-Midden een productenboek bestaat waarin beschreven staat bij welk 

niveau van hulpverlening welke medewerkers ingezet kunnen worden. Daarbij wordt echter wel 

regelmatig tegenaan gelopen dat deze beschrijvingen niet altijd passend zijn. Soms is een tarief 

zwaar omdat er een zware intensiteit van ondersteuning is, maar dat hoeft niet altijd de duurste 

medewerker te zijn. Als er alleen ingezet wordt op het niveau van de werknemers dan wordt de 

zwaarte door intensiteit gemist. Hierop geeft de voorzitter aan dat de regio Limburg-Noord ook met 

een productenboek werkt. De vraag is of de aanbieders tevreden zijn als dat productenboek 

gehandhaafd blijft in 2022. Een aanbieder antwoordt dat het productenboek van Limburg-Noord 

voor haar organisatie altijd heel werkbaar is gebleken. Soms wordt ertegenaan gelopen dat de 

intensiteit zwaarder telt dan de zwaarte van de medewerker. Een aanbieder suggereert om drie 

gradaties te maken voor wat betreft de kostprijs en de aanbieders daarbinnen de beweegruimte te 

geven wat betreft intensiteit en zwaarte van medewerker. De vraag is in hoeverre er zaken 

vastgelegd moeten worden en in hoeverre de zorgaanbieder ruimte wordt gegeven om zelf in te 

vullen, waarbij dan gewerkt wordt met een high trust high penalty principe. Een andere aanbieder  

vult aan dat de bewegingsruimte wel erg vastgelegd wordt als de opleidingsniveaus worden 

vastgesteld. Het sluit dan bijvoorbeeld uit dat er een mbo’er met 20 jaar ervaring in tandem gezet 

kan worden met een net afgestudeerde hbo’er. Het zou jammer zijn als die speelruimte niet bestaat. 

De regio vat samen dat er dus gezocht moet worden naar een aantal (twee of drie) gradaties 

waarbinnen dan een minimumeis vastgesteld wordt. Dan hebben de aanbieders vervolgens nog 

ruimte om te schuiven met de medewerkers. De kostprijs wordt gevormd door het niveau van de 

medewerkers maar ook zeker door de intensiteit van de casuïstiek. Ook daar zal goed naar gekeken 

moeten worden.  

 

Meegevers voor het nieuwe contract 

De voorzitter zegt dat tijdens de vorige sessie is gevraagd om na te denken over zaken, belangrijke 

afspraken, die in het contract meegenomen moeten worden. Een aanbieder geeft aan dat binnen de 
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intensiteit het afschalen gedaan kan worden door in de loop van het traject de frequentie van de 

afspraken te verlagen en dat onder afschalen te laten vallen. Vervolgens kan er een koppeling 

gemaakt worden met de uitnutting van een product. Als er kritisch naar de uitnutting gekeken wordt, 

kan dit leiden tot reductie van de kostprijs. Een aanbieder geeft aan dat haar collega haar eventuele 

aanvullingen op dit punt schriftelijk, als aanvulling op de notulen, zal geven.  

 

Een aanbieder zegt dat de laatste jaren noodgedwongen bezuinigd is op scholing en bijscholing. Een 

andere aanbieder vraagt zich af in hoeverre het helpend kan zijn als er vanuit de gemeenten en 

zorgaanbieders getracht wordt om samen een regionale visie op bijscholing te ontwikkelen. Het idee 

is om een gezamenlijke visie vast te stellen betreffende belangrijke zaken waar de zorg zich de 

komende tijd op moet gaan richten. De voorzitter antwoordt dat dit reeds is opgenomen in de visie 

en in het ontwikkelpotentieel. Maar als de aanbieders dit onvoldoende vinden dan hoort de 

voorzitter dat graag terug. Een aanbieder vult aan dat er binnen de Jeugdwet gewerkt wordt met de 

richtlijnen van het NJi. Daar conformeren de gemeenten zich ook aan. Een aanbieder is van mening 

dat gemeenten dan daarnaast niet zelf ook nog eigen richtlijnen in een contract moeten gaan 

opnemen. Een andere aanbieder is het  hier mee eens, maar het was meer de bedoeling om met een 

regionale visie meerwaarde te creëren voor de hulpverlening. De voorzitter vat samen dat het stukje 

visie en ontwikkelpotentieel onderdeel moet zijn van de aanbesteding. In de zin van ‘dit is wat we 

willen bereiken en dat willen we op deze wijze, met deze inkoop, gaan doen’. Een aanbieder 

bevestigt dat dit is wat ze bedoelde.  

 

Een aanbieder geeft aan dat er een gezamenlijke opdracht is, met name in de jeugdzorg. De wens is 

om met elkaar een beweging te maken om nog meer kinderen in de thuissituatie te ondersteunen 

zodat ze thuis kunnen opgroeien. Een beweging van verblijf naar ambulant en van ambulant naar 

zoveel mogelijk voorliggend in het eigen netwerk. Zij zou dat graag in de contracten en in de 

opdracht van de gemeenten terug willen zien komen. Zodat die beweging ook vandaaruit 

gestimuleerd kan worden. De voorzitter vat samen dat het gaat om een visie en ontwikkelpotentieel, 

een gezamenlijke opdracht waarnaartoe gewerkt wordt en die heel duidelijk beschreven moet zijn. 

De voorzitter is van mening dat dit goed aansluit bij de voorgaande input van deze aanbieder, die het 

instak vanuit de eigen wens tot bijscholing en opleiding.  

 

In de stukken wordt het woord preventie gemist. Het is vaak reactief in plaats van de zorg naar voren 

te halen. De voorzitter concludeert dat dit een onderdeel is dat duidelijker naar voren moet komen. 

Dit moet in de visie terugkomen, maar ook doorvertaald worden naar de verschillende producten, 

trajecten en zorgvormen die verder beschreven worden. Er moet steeds gekoppeld worden aan 

datgene wat je als regio en zorglandschap wilt bereiken.  

 

De regio haalt de gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. De wens is dat aanbieders goed 

samenwerken en de juiste zorg op de juiste plaats gaan organiseren. De vraag is of daar contractueel 

iets over vastgelegd moet worden of dat dit meer vanuit intrinsieke motivatie moet komen. Een 

aanbieder vindt dat er zeker iets over vastgelegd mag worden, maar de vraag is hoe ver daarin 

gegaan moet worden. De wens is dat er veel meer netwerken ontstaan, maar dat is geen doel op 

zich. Er moeten niet alleen maar lijntjes gelegd worden omdat dit in een contract staat en die niet 
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ten goede komen van de jongeren en gezinnen. Maar het is in deze tijd onontkoombaar dat er 

dingen gezamenlijk gedaan moeten worden want het lukt niemand meer alleen. Dit zal meer in het 

goede gesprek met elkaar en in het leveranciersmanagement gezocht moeten worden. De voorzitter 

vraagt hoe gemeenten daar vervolgens meer op zouden kunnen sturen. Op dit moment worden op 

regelmatige basis alleen accountgesprekken gevoerd met de drie grootste partijen. Verdere 

gesprekken gaan alleen op ‘piep-functie’ omdat het onmogelijk is om met alle partijen een paar keer 

per jaar om tafel te gaan zitten. De wens is om dit anders in te richten, maar hoe dit dan kan, is nog 

de vraag. Na oktober wordt dit verder ingevuld. Een aanbieder benadrukt het belang van 

accountgesprekken, deze gesprekken zijn belangrijk voor een goede samenwerking. Een andere 

aanbieder sluit zich hierbij aan. Een aanbieder heeft vanuit Zuid de ervaring dat er per wijk of stad 

aanbieders samen om tafel zijn gegaan om elkaar te leren kennen en om te bekijken of er naar elkaar 

doorverwezen kan worden. Er is een indruk gemaakt van de populatie van de stad en/of wijk waaruit 

duidelijk wordt waar de meeste zorg naar uitgaat. Dat is samengebracht bij de aanbieders die 

vervolgens om tafel zijn gegaan. Een aanbieder vult aan dat er steeds meer gebiedsgericht gewerkt 

gaat worden, dit faciliteert de samenwerking veel meer. De regio weet dat in Utrecht de 

samenwerking verplicht is gesteld, maar daar blijkt dat dat het ook niet is voor een aantal 

aanbieders. Er moet gezocht worden naar wisselwerking, naar een combinatie, en dat vervolgens 

concreet maken. Het voorliggend veld is heel breed en divers. Het is de vraag hoe dit meegenomen 

kan worden en hoe dit regionaal en/of lokaal ingevuld kan worden. Het kan meegenomen worden in 

de opdracht, het kan landen in het contract, het kan meegenomen worden in het 

leveranciersmanagement, maar het kan voor een deel ook lokaal.  

 

De voorzitter geeft aan dat er nog twee thema’s op de agenda staan, die zijn echter minder relevant 

voor de huidige fase. Met het oog op de nog beschikbare tijd is het de vraag of deze thema’s nog 

behandeld moeten worden. De regio stelt voor om de bijeenkomst af te ronden en vraagt de 

aanbieders om eventuele reacties schriftelijk te geven. Dit kan als reactie op de notulen via de 

website van de MGR of direct bij de regio.  

 

Een aanbieder reageert nog kort op de wachtlijst voor bepaalde producten. Soms kan er wat breder 

gekeken worden naar de mogelijkheden voor intensieve zorg bij kleinere organisaties zodat door 

samenwerking ook iets aan de wachtlijsten gedaan kan worden. Als dit in de 

leveranciersmanagementgesprekken meegenomen wordt, kunnen er nieuwe ideeën of verbindingen 

ontstaan.  

 

Afsluiting 

De voorzitter spreekt waardering uit voor de vele constructieve gesprekken. Waarschijnlijk komt er 

binnen twee maanden een brede aanbiederssessie om de aanbieders te informeren over de stand 

van zaken. Hierover zal via de MGR meer informatie verstrekt worden. Eventuele nabranders of 

andere opmerkingen kunnen via de website van de MGR of via de mail doorgegeven worden. Er zijn 

nog weinig reacties ontvangen. De voorzitter nodigt iedereen uit om nog eens te kijken op de 

website van de MGR. Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 14.27 uur.  
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Bijlage 

Opleidingsniveau MBO4 

• Aantoonbaar afgeronde, volwaardige MBO4-opleiding in zorg & welzijn (toets: diploma). 

NB: Mag alleen ingezet worden onder verantwoordelijkheid van minimaal een SKJ-geregistreerde 

HBO-professional en met in achtneming van de norm verantwoorde werktoedeling. 

 

Opleidingsniveau HBO  

• Aantoonbaar afgeronde, volwaardige HBO-opleiding in zorg & welzijn (toets: diploma).  

• SKJ-registratie  

 

Opleidingsniveau HBO+  

• Aantoonbaar afgeronde, volwaardige HBO-opleiding in zorg en welzijn (toets: diploma).  

• Aangevuld met een aantoonbaar afgeronde, volwaardige Post HBO-opleiding in zorg en 

welzijn (toets: diploma). Hier kan onder vallen: 

o Erkend gedragstherapeutisch werker (met registratie bij VGCT).  

o Erkend systeemtherapeutisch werker (met registratie bij NVRG).  

• SKJ-registratie 

 

Opleidingsniveau WO 

• Aantoonbaar afgeronde, volwaardige WO-opleiding Orthopedagogiek of Psychologie (toets: 

diploma).  

o Erkend, dus geregistreerd orthopedagoog (NVO).  

o Erkend, dus geregistreerd psycholoog (NIP). Dit heb ik overgenomen van een andere regio, 

maar met alleen een bachelor ben je niet geregistreerd toch? Of hoe zit dat? 

• SKJ-registratie 

 

NB: Is dit de gedragsdeskundige of al de gedragswetenschapper? Of is gedragswetenschapper pas 

WO+? 

 

Opleidingsniveau WO+  

• Aantoonbaar afgeronde, volwaardige Master WO in zorg en welzijn (toets: diploma), 

bijvoorbeeld Orthopedagogiek of Psychologie (Post doctoraal 2 tot 4 jaar) of een aantoonbaar diploma 

van een hbo-masteropleiding in de sociale en/of gedragswetenschappen of geneeskunde.  

• Aangevuld met een diploma van een postdoctorale opleiding, die leidt tot:  

• Erkend, dus geregistreerd gedragstherapeut (VGCT-registratie).  

• Erkend, dus geregistreerd systeemtherapeut (NVRG-registratie. De professional die onder de 

overgangsregeling van de NVRG valt, komt ook in aanmerking voor het opleidingsniveau wo+)  

• Erkend, dus geregistreerd orthopedagoog generalist (NVO, registratie Orthopedagoog 

Generalist).  

• Erkend, dus geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog (NIP).  

• Erkend, dus geregistreerd GZ-psycholoog.  

• SKJ- of BIG-registratie.  

 

NB: Is dit het hoogste binnen de niet-GGZ? 

 

Opleidingsniveau WO++  

• Boven op de wo (diploma Master wo) is een specialistische opleiding tot psychotherapeut 

(BIG) of klinisch (neuro)psycholoog noodzakelijk (Post doctoraal 4 jaar of meer).  

• Erkend, dus geregistreerd psychotherapeut (BIG-registratie).  

• Erkend, dus geregistreerd klinisch (neuro) psycholoog (BIG-registratie).  
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Opleidingsniveau Ams  

• Aantoonbaar diploma afronding specialisatie psychiatrie.  

• Erkend, dus geregistreerd Kinder- & jeugdpsychiater (BIG-registratie). 

 


