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Versie: 27 februari 2023

De werkgever bewaart de BIZ in zijn administratie en stelt deze op 

verzoek van een zorgverzekeraar of een toezichthouder beschikbaar.



Bijlage: 
Voorwaarden BIZ
WO-psycholoog

ERVARING

De voorwaarden voor een BIZ op basis van ervaring zijn:

• de werknemer heeft een doctoraalexamen of een universitaire masteropleiding
psychologie succesvol afgerond,

en

• de werknemer is vanaf 2000 in minimaal 15 kalenderjaren werkzaam geweest
als WO-psycholoog in de ggz en/of fz.

OPLEIDING

De voorwaarden voor een BIZ op basis van opleiding zijn:

• de werknemer heeft een doctoraalexamen of een universitaire masteropleiding
psychologie succesvol afgerond,

en

• de werknemer heeft de volgende onderdelen op universitair niveau succesvol
afgerond;
• Onderdeel 1: klinische psychologie óf orthopedagogiek (6 ECTS)
• Onderdeel 2: persoonlijkheidsleer (6 ECTS)
• Onderdeel 3: ontwikkelingspsychologie (6 ECTS)
• Onderdeel 4: psychopathologie (9 ECTS)
• Onderdeel 5: neuropsychologie (6 ECTS)
• Onderdeel 6: diagnostische modellen en strategieën (11 ECTS)
• Onderdeel 7: behandelingsmodellen en strategieën (11 ECTS)
• Onderdeel 8: organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en

jeugdhulpverlening (1 ECTS)
• Onderdeel 9: juridische aspecten van de hulpverlening (1 ECTS)
• Onderdeel 10: gespreksvoering, observatie en rapportage (11 ECTS)
• Onderdeel 11: het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (23 ECTS)
• Onderdeel 12: stage van tenminste 520 uur die volledig wordt besteed

aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling (19 ECTS). Diagnostiek/
indicatiestelling en behandeling dienen beide minimaal 20% van de uren te
beslaan. Minimaal 60% van de uren moet bestaan uit actieve participatie in
klinische werkzaamheden,
De onderdelen 1 t/m 7, 10 en 11 moeten door cursorisch onderwijs succesvol
zijn afgerond. De onderdelen 8, 9 en 12 moeten door cursorisch onderwijs
succesvol zijn afgerond of door een ‘verklaring werkervaring’ worden
aangetoond.

en

• de werknemer heeft 3 casussen psychodiagnostiek onder supervisie van
een bevoegd supervisor psychodiagnostiek succesvol afgerond en heeft dit
aangetoond met een basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) NIP / een
ondertekende ‘verklaring diagnostiek’,

en indien de werknemer langer dan 5 jaar geleden is afgestudeerd 

• de werknemer heeft in de afgelopen 5 jaar relevante klinische werkervaring
opgedaan.

Bestuursverklaringen op basis van ervaring kunnen t/m december 2023 
worden afgegeven.

Bestuursverklaringen op basis van opleiding kunnen t/m 31 december 2025 
worden afgegeven. 

Versie: 31 januari 2023
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