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Quiz

• Iedereen in België mag zich orthopedagoog noemen.

• Iedereen in België mag zich klinisch orthopedagoog noemen.

• Iedereen in België mag klinisch orthopedagogische handelingen stellen.

• Iedereen in België mag zich psycholoog noemen.

• Iedere persoon met een diploma van ‘master in de psychologie’ mag zich 
psycholoog noemen.

• Alle orthopedagogen mogen autonoom psychotherapie beoefenen.

• Activiteiten van klinisch orthopedagogen worden terugbetaald door de 
mutualiteiten.

• Activiteiten van klinisch orthopedagogen worden terugbetaald door het RIZIV.

• Orthopedagogen die een seksuele relatie aangaan met hun volwassen cliënt 
kunnen volgens wettelijke beperkingen gestraft worden.

• Elke Belgische orthopedagoog kan zich in een ander EU land als psycholoog 
vestigen.
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Belang van de erkenning

Twee perspectieven: 

• de gebruikers

• de beroepsbeoefenaars



Belang voor de gebruikers

• Toegang tot kwaliteitsvolle zorg
• Erkenningsvoorwaarden

• Deontologische code

• Bescherming tegen onzorgvuldig handelen

• Op termijn meer toegankelijke zorg:
• Taboedoorbrekend 

• Drempelverlagend



Belang voor de 
beroepsbeoefenaars

• Op legale, autonome wijze handelen

• Bescherming t.o.v. andere beroepsbeoefenaars

• Erkenning van competenties en maatschappelijke 
waardering

• Voorwaarde voor allerlei andere dossiers (bv. BTW-
vrijstelling, terugbetaling, etc.)

• Mobiliteit in Europa



De erkenning, we’ve come a long 
way



Een juridisch vacuüm in de 
gezondheidszorg
KB 78 (1967): Wettelijke regeling van de Genees-, 
heel- en verloskunde:
• “Niemand mag de geneeskunde uitoefenen die niet het wettelijk 

diploma bezit van doctor in de genees-, heel- en verloskunde ..”

• “…Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, 
het gewoonlijk verrichten …. van elke handeling die tot doel heeft, of 
wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij 
het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van 
ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het 
instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of 
psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de 
inenting.”



Artsen

KB 78 : wet op de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen, gebaseerd op Nys, 2014



Aanpassingen van het KB 78: 
wijziging van de inhoud 

‘uitzonderingen’: autonome 
beroepen die deel van 
bevoegdheid van artsen mogen 
uitoefenen

‘uitzonderingen’ die op 
voorschrift en onder toezicht van 
de artsen bepaalde handelingen 
mogen stellen



Aanpassingen van het KB 78: 
wijziging van de inhoud 

Van: Wet op de uitoefening van 
de Genees-, heel- en 
verloskunde

Naar: Wet op de uitoefening van 
de Gezondheidszorgberoepen



Kinesitherapeuten

VerpleegkundigenParamedici

Zorgkundigen

Artsen

Tandartsen

Vroedvrouwen

Vroedvrouwen

KB 78 : wet op de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen, gebaseerd op Nys, 2014

Apothekers



Een lange voorgeschiedenis

• 40 jaar geijverd

• Verschillende wetsontwerpen 

• Orthopedagogen soms wel en soms niet 
opgenomen
• Macht van het getal…

• Vlaanderen versus Wallonië…





Telkens terug naar af…



Recente geschiedenis

• 4 april 2014 – wet tot regeling van de geestelijke 
gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het KB 78 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 

• 10 mei 2015 – gecoördineerde wet betreffende de uitoefening 
van de gezondheidszorgberoepen (WUG) (ter vervanging van KB 
78)

• 10 juli 2016 – wet tot wijziging van de wet van 4 April 2014 en tot 
wijziging van KB78 en tot wijziging van de wet van 10 mei 2015: 
de zogenaamde reparatiewet

• 22 april 2019 – wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering: de 
zogenaamde kwaliteitswet of sokkelwet

• 14 mei 2019 – wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 
10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen: de zogenaamde mini-WUG



Recente geschiedenis - 2

• 4 april 2014 – wet tot regeling van de geestelijke 
gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het 
KB 78 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen (kabinet minister 
Onkelinx)
• Doorbraak voor de geestelijke gezondheidszorg

• Orthopedagogen dankzij intensief lobbywerk in de wet 
opgenomen - toch ook bezorgdheden



Recente geschiedenis - 3

• Procedure Grondwettelijk Hof omwille van drie 
bezorgdheden
• Definitie klinische orthopedagogiek: onduidelijkheid 

rond diagnostische handelingen

• Definitie klinische orthopedagogiek: afwezigheid 
emotionele problemen 

• Beperkte aanwezigheid orthopedagogen in Federale 
Raad



Recente geschiedenis - 4

• Intensief overleg kabinet min. De Block
• Definitie klinische orthopedagogiek m.b.t. 

(pedagogische) diagnostiek in wet aanpassen –
pedagogische diagnostiek in memorie van toelichting bij 
wet omschrijven

• Emotionele problemen in memorie expliciet vermelden

• Minderheidsadvies voor orthopedagogen in FR mogelijk 
maken



Recente geschiedenis - 5

• Vier voor orthopedagogen relevante wetten onder 
min. De Block
• 10 mei 2015: Gecoördineerde wet betreffende de 

uitoefening van de GZ-beroepen (WUG) (ter vervanging 
van KB 78)

• 10 Juli 2016 – Wet tot wijziging van de wet van 4 April 
2014 en tot wijziging van KB 78 en tot wijziging van de 
wet van 10 mei 2015: zogenaamde reparatiewet

• 22 april 2019 – wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering: 
de zogenaamde sokkelwet

• 14 mei 2019 – wet tot wijziging van de gecoördineerde 
wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen: de zogenaamde mini-WUG



Recente geschiedenis - 6

• Wijzigingen in reparatiewet
• Zoals afgesproken m.b.t. definitie / memorie / 

minderheidsadvies

• Aanvullend:
• Expliciete vermelding gelijkwaardigheid KP en KO

• Vereenvoudiging op te richten raden

• Professionele stage

• Psychotherapie als behandelvorm voorbehouden aan KP, KO en 
artsen

• Mogelijkheid inschrijven ondersteunende 
gezondheidszorgberoepen



Recente geschiedenis - 7

• Wijzigingen in mini-WUG
• Woord ‘autonome’ geschrapt

• Volgorde erkenning – visum aangepast



Recente geschiedenis - 8

• Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering: de 
kwaliteitswet of de sokkelwet
• Overkoepelend voor alle gezondheidszorgberoepen

• Plichten van elke gezondheidszorgbeoefenaar

• Met als doel kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorg
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De erkenning, hoe zit de vork in 
de steel?



Wettelijke erkenning in een 
notendop 

• Wetten van 2014, 2015, 2016 – in werking 
getreden op 1 september 2016

• 3 opmerkingen vooraf
• Compromis

• Kaderwet

• Regeling naar de toekomst toe – overgangsmaatregelen
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Definitie klinische psychologie

• Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de 
geneeskunde zoals bepaald in artikel 3 wordt

• onder de uitoefening van de klinische psychologie verstaan

• het gebruikelijk verrichten van (autonome) handelingen, 

• die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te 
hebben 

• Bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd 
klinisch psychologisch referentiekader, 

• De preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen
van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld (= 
verondersteld, vermeend) psychisch of psychosomatisch 
lijden

• En die persoon te behandelen of te begeleiden



Definitie klinische 
orthopedagogiek
• Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de geneeskunde 

zoals bepaald in artikel 3 wordt 

• onder uitoefening van de klinische orthopedagogiek verstaan

• het, in een wetenschappelijk referentiekader van de klinische 
orthopedagogiek,

• gebruikelijk verrichten van (autonome) handelingen, 

• die de preventie, het opsporen en het stellen van een 
pedagogische diagnostiek met een bijzondere aandacht voor 
contextuele factoren en het opsporen van problemen in verband 
met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of het leren van 
personen tot doel hebben

• Alsook de behandeling en begeleiding van die personen



Memorie van toelichting

• Brede omschrijving van diagnostiek
• Onderkennen, classificeren, verklaren
• Brede beeldvorming als basis voor begeleidings- en 

handelingsadviezen

• Brede focus
• Persoon zelf, gezinscontext en bredere omgeving
• Meerdere domeinen van functioneren
• Zowel categoriaal als dimensioneel
• Bijzondere aandacht voor pedagogische en ruimere gezins- en 

contextuele factoren

• Brede doelgroep
• Zowel kinderen en jongeren als volwassenen
• Diverse problemen: in opvoeding, gedrag, ontwikkeling en leren
• Gedragsproblemen zowel internaliserend als externaliserend



Voorwaarden erkenning KP/KO

• Universitair diploma 

• Domein van de klinische psychologie/klinische 
orthopedagogiek

• In het kader van het voltijds onderwijs 

• Minstens 5 jaar studie of 300 ECTS-punten

• Stage in het domein van de klinische psychologie/klinische 
orthopedagogiek inbegrepen

• Bijkomende professionele stage (voor studenten die gestart 
zijn aan hun opleiding in academiejaar 2017-2018 of later)

• Overgangsmaatregelen??



Psychotherapie als bijzondere 
behandelingsvorm
• Bijzondere behandelingsvorm

• Waarin men op een consistente en systematische wijze een 
samenhangend geheel van psychologische middelen 
(interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen een 
psychologisch wetenschappelijk referentiekader en waarbij 
interdisciplinaire samenwerking is vereist

• Specialisatie voorbehouden voor artsen, klinisch psychologen en 
klinisch orthopedagogen

• Bijkomende opleiding van 70 ECTS

• Bijzondere professionele opleiding van minimaal 2 jaar

• Met ingang van 2017-2018

• Overgangsmaatregelen



Voorwaarden beroepsuitoefening 
psychotherapie
• Beschikken over een erkenning als arts, klinisch psycholoog 

of klinisch orthopedagoog

• Bijkomende opleiding van 70 ECTS

• Bijzondere professionele stage van minimaal 2 jaar

• Met ingang van 2017-2018

• Overgangsmaatregelen



Wettelijke erkenning in een
notendop

• Klinische psychologie en klinische orthopedagogiek

• Psychotherapie als bijzondere behandelingsvorm

• Regulerende instanties

• Ondersteunende gezondheidszorgberoepen



Regulerende instanties

Koning Minister van 
volksgezondheid, 
voedselveiligheid 
en leefmilieu

Federale raad 
voor de GGZ-
beroepen
→ Algemeen 

advies verlenen

Erkenningscommissie
→ Advies verlenen m.b.t. 

individuele gevallen 
• Verlenen erkenning
• Toezicht op uitoefening
• Toezicht op behoud 

erkenning

16 KLIN. PSY

4 KLIN. ORTH. 8 ARTSEN



▪+ 

Acad
NL

Acad
FR

Praktijk
NL

Praktijk
FR

Klinisch
Psychologen

4 4 4 4

Klinisch 
Ortho-
pedagogen

1 1 1 1

Artsen / 
psychiaters

2 2 2 2

met mogelijkheid van minderheidsadvies

Federale Raad voor de GGZ-
beroepen



Federale Raad voor de GGZ-
beroepen

Opdracht:

Advies verstrekken (op verzoek van minister of op eigen 
initiatief) over alle aangelegenheden i.v.m. erkenning / 
uitoefening van de GGZ-beroepen

https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-raad-voor-
geestelijke-gezondheidszorgberoepen

https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-raad-voor-geestelijke-gezondheidszorgberoepen


Erkenningscommissie

• Apart van de Federale Raad

• Bevoegd om voor individuele gevallen advies te 
verstrekken tot 
• Verlenen van erkenning

• Toezicht op uitoefening

• Toezicht op behoud van erkenning

• Volgens een procedure die in KB wordt vastgelegd



Wettelijke erkenning in een
notendop
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• Ondersteunende gezondheidszorgberoepen
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Uitvoering van de wet

• Zie FAQ FOD Volksgezondheid: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoep
en/geestelijke-gezondheidszorgberoepen/klinisch-
orthopedagogen

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen/klinisch-orthopedagogen
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Uitvoering van de wet

• 1 september 2016: wet in voege

• 8 juni 2018: advies klinische orthopedagogiek



Wetenschappelijk referentiekader

• Interactioneel, ecologisch & systemisch 

• Levensloopperspectief 

• Biopsychosociale verklaringsmodellen 



Wetenschappelijk referentiekader

• Praktijkgerichte en handelingsgerichte wetenschap
• Verhogen van ontwikkelings- en ontplooiingskansen

• Verhogen van kwaliteit van leven

• Ondersteunen van volwaardige participatie 

• Gericht op diverse domeinen van ontwikkeling en 
functioneren

• Focus op krachten en competenties van cliënten 



Competentieprofiel



Uitvoering van de wet

• 1 september 2016: wet in voege

• 8 juni 2018: FRGGZ: advies klinische orthopedagogiek

• 3 april 2019: interpretatieve circulaire 

• 26 april 2019: KB criteria voor erkenning van klinisch 
orthopedagogen, stagemeesters, stagediensten

• 1 januari 2020: visum (FOD) en erkenning (Vlaamse 
gemeenschap) vereist
• Stand van zaken visum

• Stand van zaken erkenning



Visum 

• Aanvraag mogelijk sinds november 2019

• Visa worden individueel toegekend

• Diploma vereist, meestal ook diplomasupplement 
met overzicht van gevolgde vakken nodig

• Problemen:
• Buitenlanders - NARIC

• Gebrek aan overgangsmaatregelen voor twee groepen:
• KO vierjarige opleiding

• KO werkzaam, maar opleiding pedagogische wetenschappen –
niet orthopedagogiek



Erkenning

• Commissies moeten nog samengesteld worden

• Voor diegenen die opleiding hebben aangevat voor 
2017-2018: erkenning wordt automatisch 
toegekend aan wie een visum heeft

• Voor diegenen die opleiding in 2017-2018 of later 
hebben aangevat: erkenning na voltooien van 
‘professionele stage’



‘Professionele stage’

• 26 april 2019: KB tot vaststelling van de criteria 
voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, 
alsmede van stagemeesters en stagediensten

• ‘Gesuperviseerde professionele praktijk’ – GEEN 
zesde jaar!

• Eerste lichting kandidaten vanaf 2022-2023



‘Stage’

• Praktijkstage van minstens 1680 uren

• Mogelijk deeltijds (min 20%) en gespreid over max. 
5 jaar

• In een of meerdere stagediensten (maar minimaal 
840 uren op 1 stagedienst)

• Bekwaamheid aantonen in minstens twee van de 
vier in de wet voorziene activiteiten: preventie, 
pedagogische diagnostiek, begeleiding en 
behandeling



Stagemeesters

• Lijst van erkende stagemeesters, om de 5 jaar 
erkenning te vernieuwen

• Specifieke erkenningscriteria (5 jaar erkend, 
opleiding voor supervisie volgen, jaarlijkse 
permanente vorming, etc.)

• Max. 4 kandidaten tegelijk begeleiden

• Stageteam

• Stagecontract

• Min. 1 uur begeleidingscontact per week



Stagediensten

• Reguliere stagedienst:
• Zorgvoorziening of praktijk waar KO wordt aangeboden

• Activiteiten voldoende omvangrijk en divers, min. 1 van 
de genoemde 4 activiteiten

• Moet 3 jaar bestaan, mogelijkheden voorzien tot multi-/ 
interdisciplinaire samenwerking

• Niet-reguliere stagedienst

• Buitenlandse stagedienst



Voorstel

• Gesuperviseerde professionele praktijk als eerste 
werkervaring, tijdens dewelke supervisie voorzien 
wordt

• Onderscheiden van masterstage

• Voordeel:
• Geen apart gecreëerde plaatsen voor mensen die 

nadien de job niet kunnen uitvoeren

• Geen ontwrichting van de markt

• Masters niet inzetten als goedkope arbeidskrachten



Samenwerking

• Beroepsverenigingen – universiteiten –
werkgeversorganisaties 

• Belang van gedeelde visie

• Helderheid over taken en verantwoordelijkheden

• Structuur voor samenwerking



Gerelateerde dossiers

• BTW-vrijstelling

• Terugbetaling mutualiteit en RIZIV

• Mobiliteit in Europa



Kwaliteits- of sokkelwet

• Gaat in op 1 juli 2021

• Omvat o.a.
• Diagnostische en therapeutische vrijheid
• Bekwaamheid en visum
• Karakterisatie
• Omkadering
• Continuïteit
• Permanentie
• Voorschrift
• Praktijkinformatie
• Structuur en organisatie van de praktijkvoering
• Dossier
• Toegang tot gezondheidsgegevens
• Register

• Oprichting van een Toezichtcommissie
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Een mijlpaal !

• Erkenning van eigenheid, wetenschappelijk 
referentiekader, competenties

• Hefboom voor andere dossiers, bijv. attestering van 
functiebeperking hoger onderwijs, BTW-vrijstelling, 
RIZIV terugbetaling eerstelijnspsychologische 
functie



Een mijlpaal ?

• Nog veel werk aan de winkel, o.a.:
• Erkenningscommissie
• Operationaliseren professionele stage en vorming van 

stagemeesters  
• Niet alleen rechten, maar ook plichten
• Omvorming en positionering Psychologencommissie

• Bekommernissen, o.a.:
• Discussies over toepassingsgebied - medicalisering
• Borgen van de masteropleiding, zorg voor 

afgestudeerden, selectie na de poort?
• Financiering gesuperviseerde professionele praktijk



Belang van een sterke 
beroepsvereniging

• VVO heeft een breed draagvlak nodig!
• Zicht krijgen op ALLE orthopedagogen die in Vlaanderen 

en Brussel werkzaam zijn 

→ belangenbehartiging

• Voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten

• Participatie in werkgroepen van de Hoge 
Gezondheidsraad en Federale Raad



Belang van een sterke 
beroepsvereniging - 2

• Actief werk maken van vele gerelateerde dossiers, 
waaronder:
• Terugbetaling van activiteiten

• Regionale samenwerking

• Orthopedagogen op de kaart zetten

• Bezorgdheden beleidsmatig aankaarten



Quiz

• Iedereen in België mag zich orthopedagoog noemen. ja

• Iedereen in België mag zich klinisch orthopedagoog noemen. ja

• Iedereen in België mag klinisch orthopedagogische handelingen stellen. nee

• Iedereen in België mag zich psycholoog noemen. nee

• Iedere persoon met een diploma van ‘master in de psychologie’ mag zich 
psycholoog noemen. nee

• Alle orthopedagogen mogen autonoom psychotherapie beoefenen. nee

• Activiteiten van klinisch orthopedagogen worden terugbetaald door de 
mutualiteiten. ja

• Activiteiten van klinisch orthopedagogen worden terugbetaald door het RIZIV. ja

• Orthopedagogen die een seksuele relatie aangaan met hun volwassen cliënt 
kunnen volgens wettelijke bepalingen gestraft worden. nee

• Elke Belgische orthopedagoog kan zich in een ander EU land als psycholoog 
vestigen. nee



Vragen?



Bespreking



Vragen

• FAQ van de FOD Volksgezondheid: 
www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoep
en/geestelijke-gezondheidszorgberoepen

• FAQ van de faculteit: 
https://ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/wettelij
ke-erkenning-van-de-klinisch-psycholoog-en-de-
klinisch-orthopedagoog

http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen
https://ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/wettelijke-erkenning-van-de-klinisch-psycholoog-en-de-klinisch-orthopedagoog
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