
Bijlage
Beroepscompetenties GZ-psychologen
Deze bijlage is een verplicht onderdeel van het aanvraagformulier 
verklaring van vakbekwaamheid / erkenning beroepskwalificaties.
 - Vul deze bijlage in het Nederlands in, bij voorkeur digitaal. 
 - Print de ingevulde pagina’s uit. 
 - Schrijf duidelijk en leesbaar (in blokletters). 
 - Stuur deze bijlage op met het aanvraagformulier én 

de bewijsstukken.

Als uw aanvraag niet compleet is wordt deze niet in behandeling 
genomen!

Let op!
Dit formulier kunt u het beste 
downloaden en digitaal invullen. 
Daarna uitprinten, ondertekenen 
en retour sturen.

Inleiding

In het algemene aanvraagformulier is aangegeven dat u een aantal vragen niet hoeft te beantwoorden. 
In plaats daarvan vult u de vragen in deze bijlage in en stuurt u de daarbij horende stukken op. Deze informatie 
is voldoende voor de Commissie Buitenlands gediplomeerde (CBGV) om een advies over uw beroeps-
competenties te kunnen geven.

Het is wel noodzakelijk dat u alle vragen in dit document beantwoordt. Vult u de vragen niet in, dan kan 
uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Ook is het belangrijk dat u de gevraagde documenten 
zoals diploma’s, certificaten, opleidingsprogramma’s en werkgeversverklaringen direct meestuurt.

Zorg ervoor dat de door u ingevulde informatie op het aanvraagformulier aansluit bij uw aangeleverde 
Curriculum Vitae.

Opbouw van het formulier
De vragen in dit formulier zijn onderverdeeld in vier groepen:
1. De universitaire masteropleiding
2. Officiële post masteropleiding of postmaster traject met een diploma daarvan
3. Afzonderlijke cursussen los van een officiële post masteropleiding of officieel post master traject
4. Werkervaring bij een werkgever of in eigen praktijk

Kijk eerst goed naar de structuur van de vragen voor u met antwoorden begint.

Uitleg over het begrip supervisie 
In deze aanvraag wordt met supervisie bedoeld het het methodisch analyseren en evalueren van de door 
de opleiding verrichte werkzaamheden en het reflecteren op het professioneel functioneren van de supervisant 
en de ontwikkeling daarvan. De supervisor draagt daarbij geen verantwoordelijkheid voor het toezicht op 
de patiënt(en) en de patiëntenzorg van de opleiding. Deze verantwoordelijkheid blijft berusten bij de werk-
begeleider. De supervisor is bij voorkeur niet verbonden aan de instelling waar de supervisant werkt en er 
bestaat geen hiërarchische relatie tussen beiden.

Versnel de afhandeling: vul de aanvraag digitaal in
Wij adviseren u dringend de vragen digitaal in te vullen. Dit versnelt het beoordelen van uw aanvraag. 
Het beoordelen van met de hand ingevulde formulieren vraagt veel meer tijd, omdat deze vaak moeilijk of 
soms zelfs niet leesbaar zijn.
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1 Universitaire masteropleiding

1.1 Naam universiteit |

1.2 Plaats en land | |

1.3 Naam diploma |

1.4 Opleidingsduur

Van tot
Dag  maand  jaar dag  maand  jaar

1.5 Officiële (nominale) duur in jaren

1.6 Datum diploma

Dag  maand  jaar 

1.7 Hoeveel uur is (naar schatting) 
besteed aan

A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

1.8 Geef aan of u in uw master
opleiding gebruik gemaakt heeft 
van de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

Anders, namelijk: 

|

1

2

3

1.9 Heeft u tijdens uw master 
behandelvormen toegepast?

 Nee

Ja. Welke (soort therapie, referentie kaders)?

|

1.10 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Gezin of relatie
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1.11 Heeft u tijdens de masterfase 
supervisie gehad?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Was de supervisor een psycholoog?

 Nee  Ja

Wat was de functie van de supervisor?

|

Was de supervisor werkzaam binnen de organisatie?

 Nee  Ja

Zo ja, was deze een leidinggevende?

 Nee  Ja

     

          

Was die supervisor gekwalificeerd als supervisor?

 Nee

 Ja  

Zo ja, beschrijf kort hoe die supervisie eruit zag en maak duidelijk dat het geen werkbegeleiding is (maximaal 20 regels).

|

1.12 Bijlage Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld opleidingsprogramma van de masterfase 
met de aanvraag mee.
Op het algemene aanvraagformulier staat hoe u een bewijsstuk van uw diploma moet meesturen.
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2 Officiële post master opleiding of traject afgesloten met een diploma

>  Dit onderdeel vraagt naar officiële opleidingen of opleidings-of beroepstrajecten die u heeft gevolgd en afgesloten met een diploma na 
het behalen van uw master. Heeft u een dergelijk traject niet gevolgd, maar heeft u na de master afzonderlijke cursussen gevolgd, dan 
vult u deze in bij onderdeel 3 en laat u onderdeel 2 leeg.

2.1 Heeft u na uw master een 
officiële opleiding of opleiding 
of beroepstraject op het gebied 
van (gezondheidszorg) psychologie 
gevolgd en met een diploma, 
afgesloten?

 Nee > Ga verder met onderdeel 3: afzonderlijke cursussen

 Ja  > Beantwoord dan onderstaande vragen.

2.2 Naam onderwijsinstelling |

2.3 Plaats en land |                  |

2.4 Naam diploma |

2.5 Opleidingsduur

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               

2.6 Datum diploma

Dag  maand  jaar 

        
2.7 Hoeveel uur is (naar schatting) 

besteed aan
A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

     

     

     
2.8 Geef aan of u in uw post 

master opleiding of traject 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

2.9 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de stages toegepast

> Soort therapie, referentie kaders

|

2.10 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie
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2.11 Heeft u tijdens de officiële post 
master opleiding of traject 
supervisie gehad ?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

     

          
Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

Was de supervisor een psycholoog?

 Nee  Ja

Wat was de functie van de supervisor?

|

Was de supervisor werkzaam binnen de organisatie?

 Nee  Ja

Zo ja, was deze een leidinggevende?

 Nee  Ja

Was die supervisor gekwalificeerd als supervisor?

 Nee

 Ja

Zo ja, beschrijf kort hoe die supervisie eruit zag en maak duidelijk dat het geen werkbegeleiding is (maximaal 20 regels).

|
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2.12 Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld opleidingsprogramma van deze postmaster 
opleiding of dit postmaster traject mee.
Op het algemene aanvraagformulier staat hoe u een bewijsstuk van uw diploma moet meesturen. Stuur ook verklaringen 
over de gevolgde supervisie mee.

Heeft u meer dan één officiële postmaster opleiding of traject gevolgd, vul dan de vragen op deze en de volgende 
pagina in.

2.13 Heeft u nog aanvullende 
opleidingen gevolgd?

 Nee > Ga verder met onderdeel 3: afzonderlijke cursussen

 Ja  > Beantwoord dan onderstaande vragen.

2.14 Naam onderwijsinstelling |

2.15 Plaats en land | |

2.16 Naam diploma |

2.17 Opleidingsduur

Van tot
Dag  maand  jaar dag  maand  jaar

2.18 Datum diploma

Dag  maand  jaar 

2.19 Hoeveel uur is (naar schatting) 
besteed aan

A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

2.20 Geef aan of u in uw post 
master opleiding of traject 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

Anders, namelijk: 

|

1

2

3

2.21 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de stages toegepast

> Soort therapie, referentie kaders

|

2.22 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Gezin of relatie
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2.23 Heeft u tijdens de officiële post 
master opleiding of traject 
supervisie gehad ?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

     

          

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

C Was dat een een-op-een supervisie met de supervisor of in een groep?

 Een-op-een supervisie met de supervisor
 In een groep

Was de supervisor een psycholoog?

 Nee  Ja

Wat was de functie van de supervisor?

|

Was de supervisor werkzaam binnen de organisatie?

 Nee  Ja

Zo ja, was deze een leidinggevende?

 Nee  Ja

Was die supervisor gekwalificeerd als supervisor?

 Nee

 Ja

Zo ja, beschrijf kort hoe die supervisie eruit zag en maak duidelijk dat het geen werkbegeleiding is (maximaal 20 regels).

|

2.24 Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld opleidingsprogramma van deze postmaster 
opleiding of dit postmaster traject mee. Op het algemene aanvraagformulier staat hoe u een bewijsstuk van uw diploma 
moet meesturen. Stuur ook verklaringen over de gevolgde supervisie mee.
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3 Afzonderlijke cursussen

>  Hiermee wordt bedoeld cursussen op het gebied van (gezondheidszorg)psychologie of psychotherapie die geen onderdeel uitmaken van 
een officiële post master opleiding zoals bij onderdeel 2 aan de orde kwam. U kunt hieronder de vijf cursussen noteren. Heeft u meer dan 
vijf cursussen gevolgd, vul dan de meest relevante of belangrijkste cursussen in.

Cursus 1

3.1 Naam onderwijsinstelling |

3.2 Plaats en land |                  |

3.3 Naam van de cursus |

3.4 Opleidingsduur

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               

3.5 Datum certificaat

Dag  maand  jaar 

        
3.6 Hoeveel uur is (naar schatting) 

besteed aan
A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

     

     

     
3.7 Geef aan of u in uw cursus 

gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

3.8 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de cursus toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|

3.9 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie
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3.10 Heeft u tijdens de cursus 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Individueel
 Groep
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

3.11 Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld programma van deze cursus mee. Op het 
algemene aanvraagformulier staat hoe u het certificaat moet meesturen. Stuur ook verklaringen over de gevolgde 
supervisie mee.
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Cursus 2

3.12 Naam onderwijsinstelling |

3.13 Plaats en land |                  |

3.14 Naam van de cursus |

3.15 Opleidingsduur

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               

3.16 Datum certificaat

Dag  maand  jaar 

        
3.17 Hoeveel uur is (naar schatting) 

besteed aan
A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

     

     

     
3.18 Geef aan of u in uw cursus 

gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

3.19 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de cursus toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|

3.20 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie



11 van 28

Bijlage Beroepscompetenties GZ-psychologen
CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3.21 Heeft u tijdens de cursus 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Individueel
 Groep
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

3.22Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld programma van deze cursus mee. Op het 
algemene aanvraagformulier staat hoe u het certificaat moet meesturen. Stuur ook verklaringen over de gevolgde 
supervisie mee.
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Cursus 3

3.23 Naam onderwijsinstelling |

3.24 Plaats en land | |

3.25 Naam van de cursus |

3.26 Opleidingsduur

Van tot
Dag  maand  jaar dag  maand  jaar

3.27 Datum certificaat

Dag  maand  jaar 

3.28 Hoeveel uur is (naar schatting) 
besteed aan

A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

3.29 Geef aan of u in uw cursus 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

Anders, namelijk: 

|

1

2

3

3.30 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de cursus toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|

3.31 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Gezin of relatie
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3.32 Heeft u tijdens de cursus 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Individueel
 Groep
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

3.33 Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld programma van deze cursus mee. Op het 
algemene aanvraagformulier staat hoe u het certificaat moet meesturen. Stuur ook verklaringen over de gevolgde 
supervisie mee.
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Cursus 4

3.34 Naam onderwijsinstelling |

3.35 Plaats en land | |

3.36 Naam van de cursus |

3.37 Opleidingsduur

Van tot
Dag  maand  jaar dag  maand  jaar

3.38 Datum certificaat

Dag  maand  jaar 

3.39 Hoeveel uur is (naar schatting) 
besteed aan

A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

3.40 Geef aan of u in uw cursus 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

Anders, namelijk: 

|

1

2

3

3.41 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de cursus toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|

3.42 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Gezin of relatie
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3.43 Heeft u tijdens de cursus 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Individueel
 Groep
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

3.44 Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld programma van deze cursus mee. Op het 
algemene aanvraagformulier staat hoe u het certificaat moet meesturen. Stuur ook verklaringen over de gevolgde 
supervisie mee.
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Cursus 5

3.45 Naam onderwijsinstelling |

3.46 Plaats en land |                  |

3.47 Naam van de cursus |

3.48 Opleidingsduur

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               

3.49 Datum certificaat

Dag  maand  jaar 

        
3.50 Hoeveel uur is (naar schatting) 

besteed aan
A Theorie psychodiagnostiek en indicatiestelling

B Theorie behandelvormen en voorlichting

C Praktijkstages

     

     

     
3.51 Geef aan of u in uw cursus 

gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

3.52 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens de cursus toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|

3.53 In welke settings heeft u stage 
gelopen tijdens de masterfase?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie
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3.54 Heeft u tijdens de cursus 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Individueel
 Groep
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

3.55 Bijlage(n) Ten slotte, stuur als u dat heeft of daaraan kunt komen een op naam gesteld programma van deze cursus mee. Op het 
algemene aanvraagformulier staat hoe u het certificaat moet meesturen. Stuur ook verklaringen over de gevolgde 
supervisie mee.
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4 Werkervaring

>  Met werkervaring wordt hier bedoeld het werken bij een werkgever of in de eigen praktijk, voor zover dat geen deel vormt van een 
opleiding of cursus. Stages zoals genoemd in de vorige onderdelen van deze aanvraag vallen hier niet onder.  
Beschrijf uw werkervaring per werkgever of type werk.

Werkervaring 1

4.1 Naam werkgever en type Instelling, eigen praktijk e.d.

|                  |

4.2 Functie |

4.3 Begin en einddatum

Van          

> 

     tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               
4.4 Aantal uren per week   
4.5 Welk percentage had naar 

schatting betrekking op 
diagnostiek/indicatiestelling 
en welk percentage op 
behandeling/voorlichting?

A Diagnostiek/indicatiestelling       %

B Behandeling/voorlichting        %

   

   

4.6 Geef aan of u in deze functie 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

4.7 In welke setttings heeft u 
gewerkt in deze functie?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

4.8 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens deze functie toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|
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4.9 Heeft u tijdens het werk 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

4.10 Bijlage(n) Ten slotte, stuur een werkgeversverklaring mee.
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Werkervaring 2

4.11 Naam werkgever en type > Instelling, eigen praktijk e.d.

|                  |

4.12 Functie |

4.13 Begin en einddatum

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               
4.14 Aantal uren per week   
4.15 Welk percentage had naar 

schatting betrekking op 
diagnostiek/indicatiestelling 
en welk percentage op 
behandeling/voorlichting?

A Diagnostiek/indicatiestelling       %

B Behandeling/voorlichting        %

   

   

4.16 Geef aan of u in deze functie 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

4.17 In welke setttings heeft u 
gewerkt in deze functie?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

4.18 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens deze functie toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|
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4.19 Heeft u tijdens het werk 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

4.20 Bijlage(n) Ten slotte, stuur een werkgeversverklaring mee.
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Werkervaring 3

4.21 Naam werkgever en type > Instelling, eigen praktijk e.d.

| |

4.22 Functie |

4.23 Begin en einddatum

Van tot
Dag  maand  jaar dag  maand  jaar

4.24 Aantal uren per week

4.25 Welk percentage had naar 
schatting betrekking op 
diagnostiek/indicatiestelling 
en welk percentage op 
behandeling/voorlichting?

A Diagnostiek/indicatiestelling %

B Behandeling/voorlichting %

4.26 Geef aan of u in deze functie 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

Anders, namelijk: 

|

1

2

3

4.27 In welke setttings heeft u 
gewerkt in deze functie?

Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Gezin of relatie

4.28 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens deze functie toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|
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4.29 Heeft u tijdens het werk 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

4.30 Bijlage(n) Ten slotte, stuur een werkgeversverklaring mee.



24 van 28

Werkervaring 4

4.31 Naam werkgever en type > Instelling, eigen praktijk e.d.

|                  |

4.32 Functie |

4.33 Begin en einddatum

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               
4.34 Aantal uren per week   
4.35 Welk percentage had naar 

schatting betrekking op 
diagnostiek/indicatiestelling 
en welk percentage op 
behandeling/voorlichting?

A Diagnostiek/indicatiestelling       %

B Behandeling/voorlichting        %

   

   

4.36 Geef aan of u in deze functie 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

4.37 In welke setttings heeft u 
gewerkt in deze functie?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

4.38 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens deze functie toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|
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4.39 Heeft u tijdens het werk 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

Eenopeen supervisie met de supervisor
In een groep

4.40 Bijlage(n) Ten slotte, stuur een werkgeversverklaring mee.
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Werkervaring 5

4.41 Naam werkgever en type > Instelling, eigen praktijk e.d.

|                  |

4.42 Functie |

4.43 Begin en einddatum

Van               tot
Dag  maand  jaar         dag  maand  jaar

                               
4.44 Aantal uren per week   
4.45 Welk percentage had naar 

schatting betrekking op 
diagnostiek/indicatiestelling 
en welk percentage op 
behandeling/voorlichting?

A Diagnostiek/indicatiestelling       %

B Behandeling/voorlichting        %

   

   

4.46 Geef aan of u in deze functie 
gebruik gemaakt heeft van 
de volgende diagnostische 
middelen (geef per item de drie 
belangrijkste aan)

 Intelligentieonderzoek

1

2

3

 Persoonlijkheidsonderzoek

1

2

3

 Neuropsychologisch onderzoek

1

2

3

 Anders, namelijk: 

 |

1

2

3

4.47 In welke setttings heeft u 
gewerkt in deze functie?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

4.48 Welke behandelvormen heeft u 
tijdens deze functie toegepast?

> Soort therapie, referentie kaders

|
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4.49 Heeft u tijdens het werk 
supervisie gehad in betekenis 
zoals in de inleiding is 
beschreven?

 Nee

 Ja

Zo ja, hoeveel uur? 

Hoeveel uur had betrekking op diagnostiek/indicatiesteling en hoeveel uur op behandeling/voorlichting?

Diagnostiek/indicatiesteling     Behandeling/voorlichting

Als u supervisie heeft gehad op het gebied van behandeling/voorlichting, wat is daarbij aan de orde gekomen: 
A welke behandelingen?

|

B Welke settings (individueel, groep, gezin of relatie)?

 Kind en jeugd
 Volwassenen en ouderen
 Gezin of relatie

C Was dat een eenopeen supervisie met de supervisor of in een groep?

 Eenopeen supervisie met de supervisor
 In een groep

     

          

4.50 Bijlage(n) Ten slotte, stuur een werkgeversverklaring mee.
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5 Overige werkervaring

>  Hier kunt u overige werkervaring opgeven, voor zover u denkt dat deze van belang is voor de aanvraag (in uw CV kunt u daar nader 
op ingaan).

|
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