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De psychologisch consulent past psychologisch 
wetenschappelijk onderbouwde theorieën, 
methodes en technieken toe, werkt preventief en/of 
begeleidt de zorggebruiker en zijn systeem waarbij 
een psychodiagnostisch, counselend en/of coachend 
proces wordt opgezet, teneinde het welzijn van 
personen met een zorg- en ondersteuningsnood te 
bevorderen.

(VKS -> psychologisch consulent)
Beroepskwalificatie | De Vlaamse kwalificatiestructuur 
(akov.be)

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE::::1020:P1020_BK_DOSSIER_ID,P1020_HEEFT_DEELKWALIFICATIES:5621,NEE




 Klinisch psychologisch werkveld: woon- en zorgcentra, PAAZ, centra 
algemeen welzijnswerk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, kinder-en
jeugdpsychiatrie, privépraktijken, …

 School- en pedagogisch werkveld: CLB's, ondersteuningsnetwerk, centra 
voor ambulante revalidatie, (buitengewoon) onderwijs, zorgcoördinatie en 
leerlingenbegeleiding, bijzondere jeugdzorg, thuisbegeleidingsdiensten, 
diensten voor beschut wonen, pleegzorg, opvoedingswinkels, 
privépraktijken,…

 Arbeids- en organisatiepsychologisch werkveld: interimkantoren, 
arbeidscoaches, preventiediensten, personeelsdiensten, …



KB 78: uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen
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KB 78



Klinisch psycholoog autonoom gezondheidszorgberoep 

Visum & erkenning

Eerstelijnsconventie

Adviestekst FRGGZ

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/20220516-advies-2022-006-ondersteunende-ggzb-frnl.pdf


Een duidelijk kader 
bieden voor goed 

opgeleide professionele 
bachelors (niet meer 
onwettig aan de slag 

zijn)

Professionele bachelors 
erkennen in hun 

competenties om de 
beschikbaarheid van 
zorg te optimaliseren

Kwaliteitsvolle 
hulpverlening 

waarborgen (verschil 
life-coach, 3-daagse 

opleidingen, ...)

Goede samenwerking 
tussen de verschillende 

disciplines bereiken





De psycholoog is 
wetenschappelijk(er) 

opgeleid. Hij moet de 

complexe casussen 

opvolgen.

De psycholoog is 

alleen degelijk 

opgeleid. We willen 

geen goedkope 

hulpverlening

De psycholoog heeft 
meer kennis. De 
psychologisch 

consulent kan enkel 
gedelegeerde taken 

uitvoeren.

De psychologisch 
consulent is direct 
inzetbaar op het 

werkveld. De 
psycholoog moet 

eerst nog de zaken 
leren op de 
werkvloer.

Er is geen verschil, 
enkel het loon op het 
einde van de maand 

verschilt.

De psychologisch 

consulent is alleen 

inzetbaar voor 

psychodiagniostisch 

onderzoek

...



IFIC (instituut functieclassificatie)
- Bekijken van verloning en van functies

- Duidelijk beschrijven van functies

- Lonen koppelen aan de functie ipv je diploma

- Loonbarema’s algemeen aantrekkelijker maken

Moderne kijk op werk:

Niet je diploma, maar wel je takenpakket en je competenties op het werk 
bepalen je verloning

Wettelijk probleem dragen titel psycholoog

Daarom dient en moet alleen de inhoud (en niet de titel) van de functie worden 
gebruikt als basis voor de toewijzing van een sectorale functie.



Psychologisch assistent (consulent) Psycholoog

Voert onder toezicht en binnen de richtlijnen van een 

diagnosticus onderzoeken, psychotherapeutische 

gesprekken en observaties uit op de toegewezen 

patiënten

Neemt psychologische onderzoeken af en voert 

psychotherapeutische gesprekken

Evalueert de resultaten van onderzoeken en stelt een 

psychotherapeutische diagnose

Formuleert adviezen aan de psycholoog en werkt zo mee 

aan de optimale psychotherapeutische behandeling

Bepaalt mee de psychotherapeutische behandeling

Heeft contact met de naasten van de patiënt

Werkt mee aan de preventie van schadelijke houdingen 

of gedragspatronen door het rapporteren van observaties 

en het formuleren van adviezen aan de psycholoog

Legt maatregelen vast ten einde onaangepast gedrag te 

verminderen

Begeleidt de patiënt onder toezicht van de psycholoog en 

binnen diens richtlijnen en therapeutisch plan onder 

meer door hen aan te moedigen, te helpen, te oriënteren 

bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en bij het 

nemen van beslissingen of het maken van keuzes

Luistert actief

Behandelt de patiënt volgens het vastgelegde 

behandelingsplan

Begeleidt de patiënt door hen aan te moedigen



Psychologisch assistent (consulent) Psycholoog

Evalueert regelmatig de effecten van de behandeling en 

rapporteert hierover aan de psycholoog om een eventuele 

bijsturing van de behandeling toe te laten

Evalueert de effecten van de behandeling en stelt 

eventuele aanpassingen voor

Houdt een verslag bij over de toestand en evolutie van de 

bewoners

Maakt een verslag op van de uitgevoerde behandelingen 

en over de toestand en evolutie van elke bewoner

Adviseert en informeert de betrokkenen over de 

beslissingen die genomen moeten worden en de evolutie 

van de patiënt

Werkt mee aan de planning en organisatie van 

behandelingsprogramma’s

Neemt deel aan de uitwerking van 

behandelingsprogramma’s in het kader van 

multidisciplinair overleg

Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in GGZ, 

pleegt hieromtrent overleg met collega’s en wisselt 

praktijkbevindingen uit. Volgt wetenschappelijke vorming 

en blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het 

vakdomein

Overlegt met collega’s en wisselt praktijkbevindingen uit

Neemt deel aan werkgroepen



Vlaamse kwalificatiestructuur

 Niveau 5 -> Graduaat

 Niveau 6 -> Professionele bachelor

 Niveau 7 -> Master

 Niveau 8 -> Doctor



Niveau 6 

(Bachelor in de Toegepaste Psychologie)

Niveau 7

(Master in de Klinische of 

Schoolpsychologie)

Kennis en inzicht uit een specifiek domein kritisch 

evalueren en combineren

Kennis en inzichten uit een specifiek domein of op 

het raakvlak tussen verschillende domeinen 

integreren en herformuleren

Complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, 

gelieerd aan onderzoeksuitkomsten

Complexe, nieuwe vaardigheden toepassen aan 

zelfstandig gestandaardiseerd onderzoek

Relevante gegevens verzamelen en interpreteren en 

geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief 

aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen op te 

lossen

Complexe, geavanceerde en/of innovatieve 

probleemoplossende technieken en methodes 

kritisch beoordelen en toepassen

Handelen in complexe en gespecialiseerde contexten Handelen in onvoorspelbare, complexe en 

gespecialiseerde contexten

Functioneren met volledige autonomie en een ruime mate 

van initiatief

Volledig autonoom functioneren met 

beslissingsrecht

Medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van 

collectieve resultaten

Eindverantwoordelijkheid opnemen voor het 

bepalen van collectieve resultaten



Psychologisch consulent Psycholoog

Handelt volgens de deontologische code en 

ethische richtlijnen

Handelt volgens de deontologische code en ethische 

richtlijnen

Oefent het beroep van psychologisch 

consulent op een professionele en 

maatschappelijke verantwoorde wijze uit

Oefent het beroep van psychologisch consulent op een 

professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze 

uit

Ontwikkelt de eigen deskundigheid Ontwikkelt en onderhoudt de eigen deskundigheid

- stelt een planning op + neemt deel aan nationale en 

internationale congressen

Reflecteert, evalueert zichzelf en doet aan 

zelfzorg

Reflecteert, evalueert zichzelf en doet aan zelfzorg

- Organiseert supervisie

Participeert actief aan teamvergaderingen en 

werkt multidisciplinair samen

Neemt een sturende rol op tijdens teamvergaderingen

- Coacht teamleden

Interageert met professionelen uit multipele 

disciplines

Interageert met professionelen uit multipele 

disciplines



Psychologisch consulent Psycholoog

Ontwikkelt en onderhoudt een professionele 

werkrelatie met de zorggebruiker

Ontwikkelt en onderhoudt een professionele 

werkrelatie met de zorggebruiker

Initieert het hulpverleningsproces

Organiseert het hulpverleningsproces

Maakt een psychologische evaluatie van de 

zorggebruiker en diens context op vlak van 

problemen, mogelijkheden en vragen

Voert het psychodiagnostisch onderzoek uit

Stelt een psychologische evaluatie op van 

problemen, mogelijkheden en vragen, 

geassocieerd met individuen, groepen en 

organisaties

Organiseert het proces van counseling

Coacht de zorggebruiker

Volgt het hulpverleningsproces op en 

faciliteert de continuïteit van de zorg

Past interventies toe om lijden te verlichten en 

om gezondheid en welvaren van individuen, 

groepen en organisaties te bevorderen



Psychologisch consulent Psycholoog

Genereert onderzoek en bevindingen die bijdragen 

aan de professionele kennis en/of evalueert de 

effectiviteit van diverse professionele activiteiten

Integreert onderzoek en klinische deskundigheid in 

afstemming met de zorggebruiker en diens context

Verstrekt onderwijs en opleiding in de klinische 

psychologie

Beheert de directe dienstverlening en voert het 

beleid over organisaties en programma’s



• Beheer van de dienst (dagdagelijkse organisatie)

• Beleid van de dienst (kiezen en selecteren van 
programma’s, visie en missie bepalen)

• Onderzoek

• onderzoek doen- algemeen

• Innovatieve programma’s trial draaien en 
evalueren qua onderzoek

• Begeleiding & diagnostiek

• Aan cliënten (psychologische evaluaties en 
interventies – met specifieke nadruk –> zeer 
complexe casussen)

• Aan teamleden (supervisie & opleiding geven 
over nieuwe gevalideerde programma’s)

Psycholoog

• Begeleiding & diagnostiek aan cliënten -> 
psychologische evaluaties en interventies

• Samenwerken in team

Psychologisch consulent





Een duidelijk kader 
bieden voor alle 
psychologisch/

orthopedagogisch 
geschoolden

Professionaliseren 
van zorg vanuit een 

stepped & balanced
care benadering die 

betaalbaar is

Kwaliteitsvolle 
hulpverlening 

waarborgen waar 
leerwinst centraal 

staat

Goede 
samenwerking tussen 

de verschillende 
disciplines bereiken













EEN ERKENNING VAN DE 

ONDERSTEUNENDE GGZ-BEROEPEN OP 
FEDERAAL NIVEAU OM ALLE 

PSYCHOLOGISCH & 
ORTHOPEDAGOGISCH GESCHOOLDEN 

TE ERKENNEN

EEN DUIDELIJK PROFIEL VOOR 

ZORGCOÖRDINATOR/INTERNE 

LEERLINGBEGELEIDER WAARBIJ DE 
BACHELOR IN DE TOEGEPASTE 

PSYCHOLOGIE ONDER ANDERE EEN 
VEREIST DIPLOMA WORDT

EEN OVERHEID DIE VERDER 
INVESTEERT IN 

SCHOLENGEMEENSCHAPPEN OM 

LEERSTEUNDECREET TE REALISEREN







Contactgegevens
 Info@psychologischconsulent.be

 Info@schoolpsychologie.be

mailto:Info@psychologischconsulent.be
mailto:info@vvsp.be

