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Betreft:
Reactie stuurgroep beroepenstructuur op brieven NVO 10 november 2020

Geachte heer Van Egmond, beste Gerard,
Graag reageren we hierbij op de brieven die de NVO gestuurd heeft naar Minister Van Ark en de leden
van de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies voor een vernieuwde structuur voor de
academische beroepen in de psychologische zorg.

Het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist betreft een samenvoeging van de huidige
beroepen gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. De reden voor de
samenvoeging is het creëren van meer helderheid over de psychologische beroepenstructuur voor
cliënten, naasten en verwijzers. De samenvoeging van beide beroepen betekent een inhoudelijke
verbreding van het psychologenberoep, met onder andere aandacht voor de ontwikkelingspsychologie en
het systemisch denken.
De stuurgroep had in het advies graag de positie van de orthopedagoog-generalist betrokken om zo ook
helderheid te creëren over het verschil tussen een orthopedagoog generalist en een
gezondheidszorgpsycholoog generalist. Het verrast de stuurgroep dat de NVO van de psychologen nadere
informatie verlangt over het onderscheid tussen de orthopedagogen en psychologen, aangezien de NVO
juist altijd de grote verschillen tussen orthopedagogen en psychologen onderstreepte. Zoals u weet,
stonden de psychologen ook open voor een gesprek over samenvoeging van de beide beroepen. De NVO
heeft er echter voor gekozen om zich terug te trekken uit het proces dat we gezamenlijk doorliepen en
een eigen advies voor de beroepenstructuur voor orthopedagogen op te stellen. Hiermee vormde de
positie van de orthopedagoog generalist ten opzichte van de positie van de gezondheidszorgpsycholoog
generalist niet langer onderwerp van gesprek. Dit is ook op deze manier aan u teruggekoppeld naar
aanleiding van uw schrijven in juni 2020.
Wij zien geen reden voor aansluiting van de NVO bij de impactanalyse. De impactanalyse gaat enkel in op
de impact van de veranderingen in de psychologische beroepenstructuur op de toegankelijkheid en
betaalbaarheid van de psychologische zorg. In de impactanalyse is bovendien de impact van de directe
aansluiting van postmaster op masteropleiding geen onderwerp. De impact van de directe aansluiting
wordt bezien door een Taskforce die ingericht is door de Opleidingsraad van de FGzPt.
De stuurgroep blijft graag een open onderling gesprek aangaan in plaats van dit gesprek te voeren via
brieven aan de Minister en de Tweede Kamer. We hopen dat dit wat u betreft ook mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep beroepenstructuur psychologische zorg,

Alexander Rinnooy Kan

