
1 — Stappenplan aanmelden registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Aanmelden registratietraject  
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Stappenplan

Je hebt interesse in het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Om met het registratie- 

traject te kunnen starten, doe je eerst een aanmelding, zodat we kunnen checken of je voldoet aan de 

toelatingseisen. In dit stappenplan vind je alle informatie over hoe je een aanmelding doet. 

Stap 1 Maak een dossier aan in PE-online

Op basis van vooropleiding:

Masterdiploma psychologie, orthopedagogiek

of mental health

Je curriculum vitae

Vakkenlijst waarop je de volgende 3 vakken

 markeert/aanvinkt:

1. Ontwikkelingspsychologie/levenslooppsychologie

2. Neuropsychologie/psychofysiologie/functieleer

3. Ontwikkelingspathologie/gedragsstoornissen/

klinische kinder- en jeugdpsychologie

Ingevulde Bijlage vooropleiding

Op basis van twee jaar postmasterervaring:

Masterdiploma psychologie, orthopedagogiek 

of mental health

Je curriculum vitae

Ingevulde Bijlage werkervaring

Aandachtspunten

De registratiecommissie beoordeelt je aanmelding 

in zijn geheel, dus kan je vooropleiding of postmaster 

werkervaring niet los of apart beoordelen.

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Algemene voorwaarden invoeren in 
PE-online

Klik op ‘toevoegen algemene voorwaarden’ en 

vul de datum van vandaag in.

Vul alle benodigde gegevens in.

Kom je er niet uit? Bekijk dan de uitgebreidere 

handleiding PE-online.

Dit heb je nodig

Aanmelden op basis van vooropleiding of postmaster werkervaring

Je kan je aanmelden op basis van vooropleiding of op basis van werkervaring. Je meld je aan op basis van vooropleiding 

wanneer je een master hebt in de psychologie, orthopedagogiek of mental health én voldoet aan de vakkeneis waaronder 

dat je tijdens de master een praktijkstage hebt gevolgd binnen het kinder- en jeugdwerkveld.

Wanneer je wel een masterdiploma hebt binnen de psychologie, orthopedagogiek of mental health, maar niet de benodigde 

vakken hebt gevolgd of geen praktijkstage hebt gedaan in het kinder- en jeugdwerkveld, dan is het mogelijk je aan te melden 

op basis van twee jaar fulltime (36 uur per week) postmaster werkervaring binnen het kinder- en jeugdwerkveld.

Om je aanmelding te kunnen doen moet je lid zijn van het NIP. Ben je dat nog niet, word dan eerst lid. Daarna kan je 

inloggen in PE-online. Volg de stappen hieronder om een aanmelddossier in PE-online te openen en te vullen.

Log in op Mijn-NIP.

Klik na het inloggen rechts bovenin op Mijn NIP en kies daarna voor PE-online (onderin onder ‘direct naar..’)

Kies voor ‘Verzoek tot aanmelding voor registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP’ 

en vul het dossier via de volgende stappen.

Stap 2 Algemene voorwaarden

https://psynip.nl/het-lidmaatschap/word-lid/
https://mijn.psynip.nl/inloggen?externalReturnPath=/het-lidmaatschap
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/BijlagevooropleidingPEonline.pdf
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/BijlagewerkervaringPEonline.pdf
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/BijlagevooropleidingPEonline.pdf
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handleiding-KJ-PE-versie-220506-verbeterd.pdf
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Dit heb je nodig

 Een ingevuld opleidingsplan 

 Certificaten (voor- en achterkant) van de scholingen die je de afgelopen 5 jaar hebt gevolgd op het gebied
 van kinder- en jeugdpsychologie die nog niet in je PE-online dossier zichtbaar zijn

 Van niet-geaccrediteerde scholing tevens informatie van de opleidingsinstelling over inhoud, niveau en

 aantal contacturen. Alle geaccrediteerde scholing vind je in de online scholingsagenda

Stap 3 Opleidingsplan en eerder gevolgde scholing

Aandachtspunten

 Heb je in de afgelopen 5 jaar postmasterscholing
 gevolgd die je wil laten meetellen? Voer die dan nu in. 

 Let op: dit kan je alleen bij aanmelding doen, en niet

 meer op een later moment.

 Je kan zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde

 postmasterscholing die je de afgelopen 5 jaar hebt 
 gevolgd opvoeren en op deze manier voorleggen.

 Voor scholing die niet geaccrediteerd is voor de

 registratie kinder- en jeugdpsycholoog NIP, bepaalt

 de registratiecommissie of je deze scholing mag 

 meetellen en zo ja, voor hoeveel punten.

 Voor een afgerond promotietraject kan je 150 
 scholingspunten opvoeren (50 behandeling, 
 50 diagnostiek en 50 overig). 

 Er mogen in totaal maximaal 150 scholingspunten
 behaald worden d.m.v. CGT scholing.

 Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Opleidingsplan en eerder gevolgde
scholing invoeren in PE-online

 Klik op ‘toevoegen opleidingsplan’ en vul de datum

 van vandaag in.

 Vul alle benodigde gegevens in, waaronder het

 ingevulde opleidingsplan.

 Heb je de afgelopen 5 jaar scholing gevolgd op het
 gebied van kinder- en jeugdpsychologie? 

 En is deze nog niet zichtbaar in je PE-online dossier?

 Pak dan het certificaat van de scholing erbij. 
 Staat er op het certificaat dat er accreditatie is toege-

 kend voor de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog

 NIP? Vraag dan eerst aan de desbetreffende oplei-

 dingsinstelling of ze je NIP-nummer willen opvoeren

 in hun PE-online omgeving. De scholing is daarna

 meteen zichtbaar in je PE-online dossier. Lukt dit niet?

 Dan voer je die punten zelf in onder de categorie

 waarvoor de punten zijn toegekend. Het kan zijn

 dat 1 opleiding/scholing onder alle 4 de categorieën

 toegevoegd moet worden.

 Punten die onder ‘herregistratie K&J’ vermeld staan,

 tellen niet mee. Punten die onder andere (NIP-)

 registraties vermeld staan, tellen niet mee voor 

 geaccrediteerde scholing.

 Staan er op het certificaat geen punten vermeld voor
 de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en

 betrof de scholing minstens 50 contacturen? Dan kan
 je de scholing opvoeren onder ‘niet-geaccrediteerde

 scholing’. Voer het certificaat (voor- en achterkant)
 op en tevens informatie van de opleidingsinstelling

 over inhoud, niveau en aantal contacturen.

 Kom je er niet uit? Bekijk dan de uitgebreidere 

 handleiding PE-online.

Je stelt een opleidingsplan voor de komende 1,5 jaar op. 

Vanaf de datum dat je complete aanmelding voor het registratietraject akkoord is bevonden, wordt de geaccrediteerde K&J 

scholing door de opleidingsinstelling toegevoegd aan je PE-online dossier. Geef hiervoor altijd je NIP-nummer door aan de 

opleidingsinstelling waar je een scholing volgt. Alleen scholing die geaccrediteerd is voor de registratie Kinder- en Jeugdpsy-

choloog NIP telt mee voor je registratie. Alle geaccrediteerde scholing vind je in de online scholingsagenda.

Je kan postmasterscholing die je in de afgelopen 5 jaar hebt gevolgd (mits gevolgd na je master) mogelijk mee laten tellen. 
Je leest hier onder ‘aandachtspunten’ en ‘scholing invoeren in PE-online’ meer over.

https://www.pe-online.org/peapp/public/agenda/121
https://www.pe-online.org/peapp/public/agenda/121
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/KJ-opleidingsplan-2009-2022.xlsx
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/KJ-opleidingsplan-2009-2022.xlsx
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handleiding-KJ-PE-versie-220506-verbeterd.pdf
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Dit heb je nodig

 Een ingevuld en ondertekend supervisieplan 

 Een door de supervisor ondertekend document met opgestelde SMART geformuleerde leerdoelen

 (met min. 3 leerdoelen per gebied: kennis, vaardigheden, reflectie)
 Een erkende supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

 NIP-nummer van de erkende supervisor

 Eventueel: SMART geformuleerde leerdoelen van eerder gevolgde supervisie

 Eventueel: getekende supervisieverklaring van eerder gevolgde supervisie + leerdoelen en reflectie van de leerdoelen

Stap 4 Supervisieplan en eerder gevolgde supervisie

Je stelt een ondertekend supervisieplan met SMART leerdoelen op. Gedurende het traject kun je meerdere supervisoren 
hebben; stel voor elk supervisietraject een apart supervisieplan op. Je kunt ook eerder gevolgde postmaster-supervisie 
opvoeren; dit kan voor maximaal 45 punten meetellen en is ter beoordeling van de registratiecommissie.

Het supervisieplan stel je samen met je supervisor op, zorg dus dat je tijdig een erkende supervisor Kinder- en 

Jeugdpsycholoog NIP vindt. De erkende supervisoren staan vermeld in onze database Vind een psycholoog. 

Kies onder ‘registratie’ voor ‘NIP supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog’.

Aandachtspunten

 Zorg dat je supervisor zowel het supervisieplan als

 het document met leerdoelen ondertekent.

 Je formuleert minimaal 3 leerdoelen per gebied: 

 kennis, vaardigheden, reflectie

 Voldoet je supervisor aan de supervisor-eisen, maar

 is deze nog niet een erkende supervisor Kinder- en

 Jeugdpsycholoog NIP? Zorg dan dat de supervisor

 toegelaten is als supervisor voordat je je aanmeld-

 dossier indient. 

 Bij wisseling van supervisor dient er voor start van

 de nieuwe supervisie een nieuw supervisieplan

 ingediend te worden.

 Je kan eerder gevolgde postmaster-supervisie (tot 5
 jaar terug) opvoeren mits deze is gevolgd bij een

 erkende supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 De registratiecommissie beoordeelt of de supervisie

 daadwerkelijk meetelt.

 Eerder gevolgde supervisie kan alleen bij aanmelding

 opgevoerd worden, en niet meer op een later moment.

 Eerder gevolgde supervisie mag geen onderdeel

 uitmaken van de accreditatie van scholing die je 

 opvoert.

 Er kunnen maximaal 45 punten aan eerder gevolgde
 supervisie meetellen, de overige 45 punten dienen
 tijdens het traject gevolgd te worden. 

 Eerder opgestelde casusverslagen kunnen niet

 meetellen, alle casussen voor de casusverslagen

 dienen tijdens het traject (dus na een goedgekeurde

 aanmelding) gestart te worden. 

 Bij groepssupervisie telt 1 uur gevolgde groepssuper-

 visie mee als 0.5 supervisiepunt, bij individuele 
 supervisie telt 1 uur gevolgde supervisie mee als 1

 supervisiepunt. Groepssupervisie bestaat uit max. 3

 personen en mag voor max. 45 punten meetellen
 Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Supervisieplan en gevolgde supervisie 
invoeren in PE-online

 Klik op ‘toevoegen supervisieplan’ en vul de datum

 van vandaag in.

 Vul alle benodigde gegevens in en voeg bijbehorende

 documenten toe, waaronder het ondertekende 

 supervisieplan en door de supervisor ondertekende

 document met leerdoelen.

 Vul eventueel eerder gevolgde postmaster supervisie

 in onder ‘gevolgde supervisie’, klik op ‘toevoegen

 supervisie’ en voer de datum van de laatste super-

 visie bijeenkomst in. Vul alle benodigde gegevens in,

 waaronder het document leerdoelen en de onder-

 tekende  supervisieverklaring incl. reflectie van 

 supervisant.

 Kom je er niet uit? Bekijk dan de uitgebreidere 

 handleiding PE-online.

https://www.psynip.nl/vind-een-psycholoog/
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/05/KJ-supervisieplan-2009-2022.docx
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/KJsupervisieverklaringPEonline.pdf
https://psynip.nl/registraties/nip-registraties/kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/supervisor/
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handleiding-KJ-PE-versie-220506-verbeterd.pdf
https://www.pe-online.org/proforg/24/122/KJsupervisieverklaringPEonline.pdf
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Dit heb je nodig

 Taak- of functieomschrijving huidige functie

 Registratiebewijs, cv en telefoonnummer werkbegeleider

 Ingevulde verklaring werkgever en werkbegeleider

Stap 5 Goedkeuring werkplek

Stap 6 Indienen aanmelddossier

Wanneer je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en alles hebt ingevoerd en ingevuld, dien je je aanmelddossier in.  

Je voldoet de betaling en binnen 3 maanden wordt je aanmelding beoordeeld.

Op het moment dat je aanmelddossier positief is beoordeeld en je bent toegelaten tot het registratietraject, 

heb je 5 jaar de tijd om aan alle registratie-eisen te voldoen. Hierover vind je meer informatie op onze website. 

Succes! 

Aandachtspunten

 Houd bij de werkplek rekening met het volgende:

 2/3e van de uren dient cliëntgebonden te zijn met

 een evenwichtige verdeling tussen psychodiagnos-

 tiek en behandeling, 1/3e van de uren mag vallen

 onder overige taken.

 Wanneer je van werkplek wisselt gedurende het 

 traject, leg dan de nieuwe werkplek opnieuw ter

 beoordeling voor, en laat de verklaring werkervaring

 alvast door je oude werkgever invullen.

 Bekijk in dit document de definitie van werkbege-
 leiding t.o.v. supervisie.

 De werkbegeleider dient minimaal 2 jaar ervaring te

 hebben als geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog

 NIP of een vergelijkbare registratie, en minimaal 2

 jaar werkzaam te zijn binnen de Kinder- en Jeugd-

 psychologie. 

 De werkbegeleider dient kennis en kunde te hebben

 van de werksetting, daar zicht op te hebben en 

 voldoende expertise op het gebied van diagnostiek

 en behandeling te hebben.

 Ben je zelfstandige? Geef dan expliciet aan hoe de

 werkbegeleiding vormgegeven wordt.

 De werkbegeleider kan geen psychiater zijn.

 Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Werkplek invoeren in PE-online

 Klik op ‘toevoegen werkplek’ en vul de datum van

 vandaag in.

 Vul alle benodigde gegevens in en voeg bijbehorende

 documenten toe.

 Kom je er niet uit? Bekijk dan de uitgebreidere 

 handleiding PE-online.

Om toegelaten te worden tot het registratietraject, heb je een goedgekeurde werkplek nodig binnen het kinder- en  

jeugdwerkveld waar je minstens 16 uur per week werkzaam bent. 

https://www.pe-online.org/proforg/24/122/KJwerkplekPEonline.pdf
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/07/190515-DEF-KJ-reglement-bijlageA-taakgebieden-2009.pdf
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/08/190515-DEF-KJ-reglement-bijlageA-taakgebieden-2009.pdf
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/08/190515-DEF-KJ-reglement-bijlageA-taakgebieden-2009.pdf
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/10/KJ-werkgeversverklaring-werkervaring-2022.docx
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/05/Reglement-KJ-bijlageB-werkbegeleiding-supervisie-intervisie-2009_190515-1.pdf
https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handleiding-KJ-PE-versie-220506-verbeterd.pdf
https://psynip.nl/registraties/nip-registraties/kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/kinder-en-jeugdpsycholoog-individueel/

