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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

                        

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
Geestelijke.gezondheidszorgberoepen@vlaanderen.be 1700 12/05/2021 

   

Professionele stage - correctie 
 
Geachte decanen, 
Geachte voorzitters, 
Geachte studenten, 
 
Er is momenteel veel onduidelijkheid over het volgen van de professionele stage, 
mede door eerder uitgestuurde miscommunicatie. Daarom geldt deze brief als 
officiële communicatie en vervangt deze alle eerder gestuurde communicatie. 
 
De huidige brief betreft dus een rechtzetting.  
 
Sinds 1 januari 2020 zijn klinische psychologie en klinische orthopedagogiek 
erkende gezondheidszorgberoepen in België. Klinisch psychologen en klinisch 
orthopedagogen hebben sinds deze dag zowel een visum als een erkenning nodig 
om respectievelijk de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek uit 
te oefenen.  

 

Na het behalen van het diploma in België ontvangen klinisch psychologen en 
klinisch orthopedagogen een visum van de FOD Volksgezondheid. Om vervolgens 
door ons Agentschap erkend te worden, moeten zij een professionele stage 
volgen. De verplichting tot het volgen van de professionele stage geldt evenwel 
niet voor alle klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. 
 
Hierna een overzicht ter verduidelijking: 
 

Vlaamse overheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 38  
1030 BRUSSEL 
T 1700 
E mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be 
www.zorg-en-gezondheid.be 
 

Aan de decanen van de faculteit psychologie (en 

pedagogische wetenschappen) 

Aan de voorzitters van de beroepsvereniging VVKP en de 

beroepsvereniging VVO 

Aan studenten klinische psychologie en klinische 

orthopedagogiek 
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➢ U studeert ten laatste in academiejaar 2020-2021 af: u bent vrijgesteld van de professionele stage, 

ongeacht welke vooropleiding u genoten heeft. 

Van zodra u het visum verkregen heeft van de FOD Volksgezondheid, ontvangt u automatisch de 

erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog op basis van een 

overgangsmaatregel. U hoeft bijgevolg geen actie te ondernemen. 

 

➢ U studeert af in academiejaar 2021-2022 of later:  

 

o In principe moet u een professionele stage volgen: 

  

Vanaf het academiejaar 2021-2022 moeten alle klinisch psychologen en klinisch 

orthopedagogen bij aanvang van hun professionele stage een stageplan insturen bij het 

agentschap. Na het volgen van een professionele stage kan u worden erkend. De nodige 

informatie over welke documenten in te dienen, plaatsen we tijdig op onze website. 

 

o Tenzij u ten laatste in academiejaar 2016-2017 met uw opleiding bent gestart:  
 
Op basis van een overgangsmaatregel kan u vrijgesteld worden van de professionele stage. 

U zal daarvoor een erkenningsaanvraag moeten indienen. De nodige informatie over welke 

documenten in te dienen, plaatsen we tijdig op onze website. 
 

Voor meer informatie of vragen betreffende de professionele stage kan u terecht bij 
geestelijke.gezondheidszorgberoepen@vlaanderen.be. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Sofie GOYVAERTS      
Teamverantwoordelijke Zorgberoepen    
Agentschap Zorg en Gezondheid    
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