Niet-beschermde titels en beroepen niet opgenomen in het BIG-register
Iedereen mag zich psycholoog noemen. Of je nu een opleiding hebt gedaan of niet. De meeste mensen
die werkzaam zijn als psycholoog hebben vaak wel een cursus of opleiding gedaan op het gebied van
psychologie. Er zijn echter grote verschillen in niveau van cursussen en opleidingen. Een leerkracht
krijgt bijvoorbeeld psychologie in zijn of haar opleiding, maar de niveau en de diepgang verschilt erg
van een student die Psychologie heeft gestudeerd aan de Universiteit en zijn of haar master diploma
heeft behaald. Opleidingen die meer fundering geven zijn HBO of Universitaire opleidingen. Overal ter
wereld wordt gedegen onderwijs aangeboden op het gebied van psychologie. Omdat Aruba behoort
tot het Koninkrijk der Nederlanden wordt vooral in gegaan op Nederlandse opleidingen en registraties.
Er zal beperkt ingegaan worden op diploma’s behaalt in landen elders dan Nederland.
HBO-psycholoog
Na het afronden van de studie aan de hogeschool krijgt de afgestudeerde de titel Bachelor of Applied
Psychology. Een HBO-psycholoog is niet opgenomen in het BIG-register.
WO-psycholoog / universitair psycholoog
Na het afronden van de studie Psychologie aan de universiteit waarbij dus een 1- of 2-jarige master
met goed gevolg is afgerond, krijgt de afgestudeerde de titel Master of Science. Psychologen met deze
opleidingsachtergrond gebruiken 'MSc.' achter hun naam. Om het onderscheid te maken tussen een
WO-psycholoog en een GZ-psycholoog wordt in de praktijk ook de term 'basispsycholoog' gebruikt. Om
toch de kwaliteit van basispsychologen te kunnen controleren zijn er verschillende registers opgesteld.
Zo kan een basispsycholoog met een universitaire opleiding gericht op kinderen zich inschrijven in het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook kunnen basispsychologen met een universitaire masteropleiding én
een jaar praktijkervaring zich inschrijven bij het NIP, dan zie je Psycholoog NIP als term staan.
Voorbeelden van WO-psychologen/(basis)psychologen zijn: ontwikkelingspsycholoog, kinder- en
jeugdpsycholoog, arbeids- en organisatiepsycholoog, cognitief psycholoog, forensisch psycholoog,
schoolpsycholoog, onderwijspsycholoog, sociaal psycholoog, sportpsycholoog.
Bovenstaande psychologen zijn niet opgenomen in het BIG-register.
Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog (PioG)
Een Psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog (PioG) is een WO-psycholoog die na de
universitaire masteropleiding een tweejarige opleiding volgt genaamd de GZ-opleiding. De opleiding
bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (4 dagen in de week) en een cursus (1 dag per
twee weken). Een PioG werkt altijd onder supervisie van een GZ-psycholoog BIG of Klinisch Psycholoog
BIG (de supervisor). Het werk van een PioG wordt gecontroleerd door de supervisor en alle
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verslaglegging wordt ook ondertekend door de supervisor. Een PioG is niet opgenomen in het BIGregister.
Op Aruba zijn in november 2019 8 psychologen en orthopedagogen gestart aan de opleiding. Vier zijn
werkzaam bij Respaldo (kind & jeugd), twee zijn werkzaam bij de SVGA, twee zijn werkzaam bij Directie
Onderwijs. De verwachting is dat zij in 2022 de opleiding afgerond hebben.
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