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Gesuperviseerde professionele praktijk
Stand van zaken feb. 2022
Gesuperviseerde professionele praktijk (GPP) staat voor de “professionele stage” die masters in
de orthopedagogiek en psychologie dienen te volgen om de erkenning te bekomen als klinisch
psycholoog (KP) of klinisch orthopedagoog (KO).
Dit zou van start gaan voor wie afstudeert vanaf 2022. De GPP zou men moeten volgen op
erkende stageplaatsen, bij een “stagemeester” die vooraf een opleiding hiervoor volgde.
Een intersectorale werkgroep deed hiervoor beleidsvoorbereidend werk, wat in het voorjaar van
2021 is afgerond in een visietekst voor de overheid. De verdere uitvoering van deze regelgeving
liep vertraging op, waardoor ook die opleiding tot stagemeester dit schooljaar niet is opgestart.
De overheid, onder initiatief van de federale minister van volksgezondheid, Frank
Vandenbroucke, heeft recent de draad terug opgenomen. Daarbij is beslist om de hele procedure
met een jaar op te schorten. Intussen zijn een aantal elementen verder uitgewerkt.
Concreet betekent dit het volgende:
1. De bestaande overgangsregeling loopt één jaar verder. De nieuwe regeling gaat pas van start
in 2023. Dus wie afstudeert in 2023-2024 moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Wie in
2022 afstudeert valt onder de bestaande overgangsregeling, i.c. automatische erkenning
zonder verplichting om een GPP te doorlopen.
2. Dit biedt meteen de mogelijkheid om de opleiding tot erkend stagemeester pas te laten starten
in schooljaar 2022-2023. Dit zal tegen het begin van volgend schooljaar operationeel zijn.
3. Men is zich bij de overheid bewust van het feit dat velen een afwachtende houding in nemen
om de aanvraag voor stagemeester/stageplaats in te dienen. Afwachten tot alles concreet en
definitief is m.b.t. financiering en werkvoorwaarden hoeft echter niet. Het indienen van een
kandidatuur houdt immers geen enkele verplichting of engagement in tot het opnemen van
GPP in de toekomst.
4. Volgend schooljaar zal er een pilootproject van start gaan. Daarbij kijkt men in eerste plaats in
de richting van de conventie eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg.
Stageplaatsen in het pilootproject zullen dus gelieerd zijn aan de psychologen en
orthopedagogen die in de conventie stappen. Ook voor de financiering kijkt men in die richting.
5. Een werkgroep binnen de federale overheid zal dit alles verder opvolgen, evalueren en
eventueel bijsturen in de toekomst, om dan vanaf begin 2024 alles te finaliseren.
6. Voor de huidige voorstellen die voorliggen vraagt de overheid aan de verschillende sectoren
om feedback te geven en/of bijkomende vragen te stellen.
Besluit voor de CLB’s:
- Wij gaan er van uit dat iedereen die in aanmerking komt intussen de erkenning voor klinisch
psycholoog of klinisch orthopedagoog heeft bekomen. Indien niet, dan moet dit dringend
gebeuren.
- De volgende stap, het indienen van de aanvraag voor stagemeester/stageplaats kan men
intussen ook zetten. Er is immers geen reden om daar nog langer mee te wachten, aangezien
de overheid garandeert dat dit geen enkele verplichting inhoudt naar de toekomst.
Voor beide zaken, erkenning en aanvraag, kan men gebruik maken van het dossier hierover, op
de website van de Vlaamse Vereniging voor schoolpsychologie.

