
 

De CITO-toets herinnert ieder-

een zich nog wel. Misschien 

weet je zelfs nog hoe zenuw-

achtig je was voor deze toets. 

Deze toets wordt nu de 

Centrale Eindtoets genoemd. 

Naast deze toets worden er 

steeds meer eindtoetsen 

ontwikkeld. Die toetsen 

worden beoordeeld door de 

Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs. 

Onafhankelijk
De Expertgroep is een onafhankelijke 

adviescommissie voor de minister van 

Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Het secretariaat van de Expertgroep is 

ondergebracht bij het NIP en wordt bemand 

door twee secretarissen: Paulyn Berding- 

Oldersma, ontwikkelingspsycholoog en 

Jennifer Roubiës, sociaal psycholoog. 

Eindtoetsen in groep 8
Scholen zijn sinds 2014 verplicht om in 

groep 8 een eindtoets bij hun leerlingen af 

te nemen. De overheid biedt 

daarvoor de Centrale 

Eindtoets aan. Inmiddels zijn 

er vier alternatieven op de 

markt: Route8, IEP, Dia- 

Eindtoets en AMN Eindtoets. 

Naast deze vier alternatieve eindtoetsen 

beoordeelt de Expertgroep ook alle toetsen 

die deel uitmaken van de leerlingvolgsyste-

men (LVS) in het primaire onderwijs. De 

Expertgroep en het secretariaat ontvangen 

subsidie van het ministerie van OCW voor 

hun werkzaamheden.

Waarom het NIP?
Het Ministerie van OCW zocht in 2014 naar 

een adviesorgaan dat de alternatieve 

eindtoetsen kon gaan beoordelen. Zij 

kwamen terecht bij de COTAN vanwege de 

kennis op het gebied van de beoordeling van 

psychologische testen. Onderwijstoetsen 

zijn toch een hele andere tak 

van sport, daarom is er een 

aparte commissie voor 

opgericht. Het NIP heeft 

destijds aangeboden om het 

secretariaat van de Expert-

groep op zich te nemen. De 

Expertgroep werkt met een 

eigen poule van onafhankelijke 

beoordelaars. De COTAN is 

zijdelings betrokken en geeft een oordeel 

over de psychometrische aspecten van de 

alternatieve eindtoetsen. 

Wat vinden jullie van het toetsen?
“Het is goed om regelmatig te kijken waar 

een kind staat in zijn leerontwikkeling. Je ziet 

met zo’n toets heel goed of de lesstof goed 

landt bij een kind of dat er extra ondersteu-

ning nodig is.” Toetsen kan ook via observa-

tie-instrumenten. Er komen steeds meer 

innovatieve en slimme methodes op de 

markt en de keuzevrijheid is groot.” Dat deze 

keuzevrijheid ook bestaat voor de verplichte 

eindtoets, vinden de secretarissen positief. 

“Doordat er meerdere 

eindtoetsen aangeboden 

worden, kan iedere school een 

toets kiezen die het beste 

aansluit bij haar leerlingen en 

visie op onderwijs.”

WAT ONS BEZIGHOUDT
HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN IS DE GROOTSTE BEROEPSVERENIGING VAN PSYCHOLOGEN, 

HOUDT DE ONTWIKKELING VAN HET VAKGEBIED IN HET OOG EN BEHARTIGT DE BELANGEN VAN PSYCHOLOGEN 

DOOR TE ZORGEN DAT ZIJ GEHOORD EN GEZIEN WORDEN BIJ ALLE PARTIJEN DIE ERTOE DOEN. IEDERE MAAND 

LEGGEN WE VERSCHILLENDE BETROKKEN NIP-LEDEN EN NIP-MEDEWERKERS EEN VRAAG VOOR: WAT HOUDT 
U ZOAL BEZIG EN WAT MERKT U VAN HET NIP? EEN KIJKJE IN ONS BREDE EN DIVERSE VAK!

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET: PARTICIPATIEWET WEBINARS A&O/A&GRICHTLIJNONTWIKKELING

ADVIESCOMMISSIE
• Prof. Dr. Cees Van der Vleuten (voorzitter en psychometrisch expert)

• Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert)

• Dr. Desirée Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert)

Maak kennis met de Expertgroep  
Toetsen Primair Onderwijs
Wist u dat op het NIP-bureau eindtoetsen voor het primaire onderwijs worden beoordeeld? Dit gebeurt onder de vlag van  

de Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs.
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ONTMOET JE  
COLLEGA’S
Bij het NIP is iedere psycholoog welkom. Of je 

nu studeert, een baan zoekt of al jarenlang 

werkt als psycholoog. We leren van elkaar 

tijdens symposia en ontmoeten elkaar tijdens 

informele meet-ups.  

Door wie laat u zich inspireren? Kijk op  

psynip.nl/agenda voor een overzicht van  

de NIP-bijeenkomsten. Noteert u deze  

NIP-Up alvast in uw agenda? 

HET NIEUWE JAAR  
INLUIDEN
De NIP-Up is een informeel 

moment voor NIP-leden 

om elkaar te ontmoeten, 

om het NIP beter te leren 

kennen, vakinhoudelijke 

ervaringen uit te wisselen, en 

meer! Tijdens de eerste NIP-Up 

van 2019 luiden we graag het nieuwe jaar met  

u in. Bent u erbij op 17 januari? 

Praktische info

Meld je aan via psynip.nl/NIPUp

Tijd: vanaf 16.30 uur. Kom gerust later binnen, 

we zijn er tot een uur of 18.30 uur

Waar: Huis van de Psychologie,  

NIP-kantoor, Utrecht

DE VEERKRACHT  
VAN DE PSYCHE
Het feestelijke lustrumcongres op 1 februari 

2019 is al volgeboekt! Daar zijn we natuurlijk 

blij mee, maar het betekent ook dat we leden 

moesten teleurstellen. De ervaring leert dat 

mensen zich voor een gratis congres relatief 

makkelijk afmelden. Daarom zijn we een 

wachtlijst gestart. Aanmelden voor de wacht-

lijst kan via psynip.nl/veerkrachtpsyche.  

Komt u toch niet? Dat horen wij graag via 

secretariaat@psynip.nl Want dan kunnen wij 

iemand van de wachtlijst bij maken!

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN WERKERVARINGSPLEKKEN TASKFORCE PRIVACY VISITATIE

Scriptiewedstrijd  
Forensische Psychologie

De sectie Forensische Psychologie van het NIP organiseert dit jaar een 

scriptiewedstrijd voor studenten.  

 

De sectie houdt zich bezig met actuele ontwikkelingen binnen de Forensische 

Psychologie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Daarom kan iedere 

master-student Psychologie die een scriptie heeft geschreven op het gebied van 

de Forensische Psychologie deelnemen aan de wedstrijd. De prijs wordt 

uitgereikt tijdens het NIP-congres op 1 februari 2019. De winnaar krijgt naast 

een eervolle onderscheiding, de kans om deel te nemen aan een training of 

congres ter waarde van 250 euro! Studenten kunnen de scriptie insturen, maar 

het is ook mogelijk om een kandidaat voor te dragen. 

De scripties kunnen samen met een korte motivatie vóór 31 december 2018 

worden ingestuurd naar scriptie.nip@gmail.com.

Ontdek de voordelen van de 
zorgverzekering via het NIP

Als lid van het NIP kunt u profiteren van de deals die onze verzekerings-

partner Aon heeft gemaakt met OHRA en Avéro Achmea. Samen staan  

we immers sterker. 

De collectieve zorgverzekeringen via OHRA en Avéro Achmea bieden eersteklas 

dekking en service, tegen een extra voordelig tarief. De collectieve premiekor-

ting loopt op van 8,8% op de basisverzekering tot zelfs 10% op de aanvullende 

en tandartsverzekeringen. Onafhankelijk verzekeringspartner Aon biedt boven-

dien een aantal prettige services:

• Zelf snel en makkelijk vergelijken met de Online Vergelijker:  

aonverzekeringen.nl/nip

 Ontdek binnen 2 minuten uw ideale collectieve zorgverzekering en bereken 

uw voordelige collectieve premie

• De Telefonische Zorgvraagbaak: 088 – 810 8103 

Vragen over uw nieuwe zorgverzekering? De Telefonische Zorgvraagbaak is 

geen (onderdeel van een) verzekeringsmaatschappij en belooft 100% 

hulpgarantie.

Meer informatie of een premiecheck? Kijk op aonverzekeringen.nl/nip of bekijk 

het volledige verzekeringsaanbod op nipverzekeringen.nl. 

Haalt u alles al uit uw NIP-lidmaatschap? Bekijk nog meer voordelen op  

psynip.nl/ledenvoordeel
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JEUGDWETSPECIAL NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING LANGDURIGE ZORG VRIJGEVESTIGDEN

Mr. Hofhuis is in de Nederlandse recht-

spraak een prominente magistraat, onder 

meer bekend door spraakmakende vonnis-

sen als president van de rechtbank Den 

Haag. Zijn afscheid was daarom aanleiding 

voor een symposium over de betekenis van 

het verenigingstuchtrecht met de titel: 

Tuchtrecht: boeman of kroonjuweel?

Kwaliteit waarborgen
Het NIP wil de kwaliteit van de beroepsuit-

oefening waarborgen. Een instrument 

daarvoor is de beroepscode. Er zijn twee, van 

het NIP-bestuur onafhankelijke, colleges die 

het beroepsmatig handelen van psychologen, 

NIP-leden en NIP-geregistreerden, toetsen: 

het College van Toezicht en het College van 

Beroep. Tijdens het symposium legde mr. 

Hans Fokker, voorzitter van het College van 

Toezicht, uit hoe het toezicht werkt en hoe 

de twee Colleges daar uitvoering aan geven.

Prof. mr. Joep Hubben, voorzitter van het 

College van Beroep, sprak over het tucht-

recht volgens de wet BIG en de veranderin-

gen daarin met ingang van 2019. Karel 

Soudijn, lid van het College van Beroep, 

publicist over de NIP-Beroepscode, docent 

beroepsethiek en voor De Psycholoog actief 

als boekrecensent, benoemde twee 

basisprincipes voor een goede beroepsuitoe-

fening: inspraak en wilsbekwaamheid. 

Een ander lid van het College van Beroep, 

Tom Deenen, ging in op de impact die een 

klachtprocedure kan hebben op de psycho-

loog in kwestie. Door een klacht verandert 

de psycholoog van vertrouwenspersoon-be-

handelaar in verweerder tegenover een 

voormalige cliënt. Henk Geertsema, die in 

De Psycholoog regelmatig reflecteert op 

recente uitspraken van de Colleges, tevens 

lid van de European Federation of Psycholo-

gists’ Associations, keek over de grenzen van 

ons land voor een internationaal perspectief 

op de beroepscode.

Waardevol advies
Hans Hofhuis kwam als laatste aan het 

woord. Hij zag het als zijn taak als voorzitter 

van het College van Beroep om rechtsregels 

te duiden en uit te leggen, en de principes 

van het recht tot gelding te laten komen. Hij 

zag nogal eens zaken waarbij een te innige 

band tussen klager en verweerder uiteinde-

lijk tot diepe teleurstelling en een klacht 

leidde. Ook oeverloze behandelingen die 

maar niet tot afronding kwamen, waren 

aanleiding tot heftige klachtsituaties die tot 

in hoger beroep ‘uitgevochten’ werden.

Hofhuis had een waardevol advies: neem 

klagers niet de maat. Eventuele pathologie 

van de klager hoort niet thuis in de 

klachtbehandeling. Daar wordt echter 

verschillend over gedacht, getuige het 

recente boek van Martin Appelo, Verslagen 

door het tuchtrecht. 

Voorkom klachten
Han Diesfeldt maakte een uitgebreid verslag 

van dit symposium dat is te lezen op de 

website van het NIP via De Psycholoog > 

Tuchtrecht en klachten. Door het uitgebreide 

verslag te lezen bent u binnen 5 minuten op 

de hoogte van de actuele stand van zaken. 

U weet na het lezen welk beroepsmatig 

handelen relatief vaak aanleiding geeft tot 

klachten. Dus de kans dat u de boeman van 

het tuchtrecht tegenkomt, kunt u op deze 

wijze verkleinen!

Op 2 november 2018 nam het NIP College van Beroep 
afscheid van mr. Hans Hofhuis, die negentien jaar deel 
uitmaakte van het College van Beroep van het NIP, waarvan 
acht jaar als voorzitter.

Tuchtrecht:  
boeman of  
kroonjuweel?

COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR JOLANDA JANSEN. VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT. MAIL VOOR SUGGESTIES 
OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.
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De benoeming van leden van het Algemeen Bestuur (AB) van  

het NIP geschiedt door de Ledenraad. Het AB bestaat uit vijf leden 

en heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden: 

•  het besturen en extern vertegenwoordigen van de vereniging;

•  het ontwikkelen van het algemeen strategisch en financiële  

beleid en het bewaken van de voortgang (meerjarenbeleidsplan, 

begroting, jaarrekening);

•  het scheppen van draagvlak;

•  het scheppen van voorwaarden waardoor de directeur van het 

NIP-bureau professioneel kan functioneren. 

Voor alle bestuursleden geldt dat zij een psycholoog met  

autoriteit zijn en aantoonbare affiniteit hebben met de  

belangen van psychologen bij de uitoefening van hun beroep. 

Daarnaast hebben zij bestuurlijke ervaring en mogen geen functie 

vervullen die strijdig is met de belangen van het NIP. Zij weten  

wat er voor nodig is strategische uitgangspunten te beoordelen, 

houden het belang van de vereniging in het oog en kunnen  

de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief 

samenwerken.

COMPETENTIES
• integriteit

• besluitvaardigheid

• visie ontwikkelen en visie uitdragen

• overtuigingskracht

• omgevingsbewustzijn  

• inlevingsvermogen

• onafhankelijkheid

• creativiteit

VACATURE 
BESTUURDER  

ALGEMEEN BESTUUR NIP
Het Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP, is een ambitieuze beroepsvereniging en volop in 
beweging. Het NIP heeft haar bureau gevestigd in hartje Utrecht. Met ruim 13.000 leden is het NIP 
de grootste landelijke beroepsvereniging van psychologen, die zowel in loondienst als zelfstandig 

gevestigd zijn. Met ca. 45 medewerkers behartigt het NIP de belangen van de leden en biedt tevens 
ondersteuning en advies. Denk hierbij aan beroepsethiek, veranderingen in het zorgstelsel, kwaliteit 

en opleiding. Het NIP promoot het maatschappelijke belang van de psycholoog.

• leiderschap

• teamplayer

• kritisch zelfreflecterend vermogen

VERANTWOORDELIJKHEDEN
• deelnemen aan de bestuursvergaderingen, gemiddeld 6x per jaar 

(middag);

• bijwonen van de Ledenraadvergaderingen, gemiddeld 4x per jaar 

(avond);

• op verzoek participeren in commissies of werkgroepen;

• op verzoek het NIP vertegenwoordigen in contacten en overleg 

met derden. 

RANDVOORWAARDEN
• u bent lid van het NIP of bent bereid lid te worden;

• u bent beschikbaar voor de periode van drie jaar en een eventuele 

herbenoeming van drie jaar;

• het betreft een functie op vrijwillige basis, met een vaste 

 bestuurs-, en reiskostenvergoeding.

Interesse?
Stuur dan uw cv met motivatie uiterlijk 31 december 2018  

naar bestuur@psynip.nl. Vermeld hierbij tevens bij welke sectie 

binnen het NIP u staat ingeschreven. Meer informatie over het NIP 

vindt u op: www.psynip.nl. Contactpersoon is Patricia Buvelot,  

te bereiken voor uw vragen via bestuur@psynip.nl 

REAGEREN 

UITERLIJK 

31 DECEMBER 2018
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