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Inleiding 
In het registratiereglement voor wetenschappelijk onderzoekers VGCt® (hierna het registratiereglement) 

staan de eisen beschreven waaraan moet worden voldaan om deze registratie en herregistratie bij de VGCt te 

kunnen behalen en behouden.  

 

Dit reglement sluit aan op de statuten en het huishoudelijk reglement (HHR). In de statuten en het HHR 

worden de bekwaamheden beschreven die de VGCt aan de verschillende registraties toekent. 

Ook wordt er beschreven welke formele eisen het bestuur stelt aan het aanvragen van een lidmaatschap van 

de vereniging. De organisatie en werkwijze van de registratiecommissie staan beschreven in hoofdstuk 7 van 

het HHR. In de statuten en het HHR staan ook de procedures rond bezwaar, beroep en klachten uitgewerkt. 

 

Per 1 januari 2022 zijn er inhoudelijke en tekstuele wijzigingen doorgevoerd.  

De belangrijkste wijzigingen zijn:  

• De definitie van de wetenschappelijk onderzoeker is aangepast. In plaats van het werkzaam zijn als 

‘onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut op het gebied van cognitieve gedragstherapie’ 

gaat het nu om het werkzaam zijn als ‘wetenschappelijk onderzoeker bij een universiteit, 

onderzoeksinstituut of onderzoeksafdeling van een ggz-instelling op het gebied van psychologie, 

pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de 

registratiecommissie gelijkwaardig geacht gebied'.  

• De registratie-eisen zijn gewijzigd: 

o De opleidingseisen (opleiding tot cgt’er afgerond of promotie op het gebied van cognitieve 

gedragstherapie) zijn vervangen door onderzoekseisen (doen van wetenschappelijk onderzoek 

op het gebied van psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of 

geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht gebied).   

o De werksettingseis (24 uur per week werkzaam zijn als onderzoeker) is vervangen door een 

keuze optie tussen de werksettingseis (12 uur per week werkzaam zijn als wetenschappelijk 

onderzoeker) en de publicatie-eis (behaald hebben van minimaal vijftig punten met publicaties 

in de internationale (Engelstalige) en/of Nederlandse/Vlaamse vakpers in de afgelopen vijf jaar).  

• De herregistratie-eisen zijn gewijzigd: 

o  Naast de mogelijkheid van herregistreren op basis van de werkervaringseis is het nu ook 

mogelijk om te herregistreren op basis van de publicatie-eis. Aanvragers kunnen kiezen op 

welke manier ze zich willen herregistreren.  

 

 

Begripsbepaling 
 

Deviatieadvies:  Een advies van de registratiecommissie waarin de 

registratiecommissie aangeeft of de aanvrager van het advies 

geregistreerd kan worden, en zo ja, aan welke (extra) vereisten de 

aanvrager nog moet voldoen en binnen welke termijn hij zijn 

registratie moet aanvragen. 

 

Wetenschappelijk onderzoeker:  Wetenschappelijk onderzoeker VGCt®. Geregistreerd lid van de 

VGCt dat bekwaam is om wetenschappelijk onderzoek te doen op 

het gebied van psychologie, pedagogische wetenschappen, 

gezondheidswetenschappen of geneeskunde of een door de 

registratiecommissie gelijkwaardig geacht gebied, en dat bevoegd 
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is om tweede docent zijn in een basiscursus of vervolgcursus 

indien hij een door een universiteit toegekende Basiskwalificatie 

Onderwijs kan overleggen. Een wetenschappelijk onderzoeker kan 

zonder Basiskwalificatie Onderwijs als docent optreden bij 

nascholingsactiviteiten en kan als gastdocent optreden in basis- 

en vervolgcursussen. Een wetenschappelijk onderzoekers kan 

geen eerste docent of hoofddocent zijn van een cursus. 

Een wetenschappelijk onderzoeker is niet bekwaam om 

supervisie, leertherapie en begeleide intervisie in het kader van 

een VGCt-traject te geven.  

 

 

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen uit dit registratiereglement, tenzij uitdrukkelijk 

anders aangegeven. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. 

Met verwijzingen in dit reglement naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te 

verwijzen naar ‘haar’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 registratiereglement voor wetenschappelijk onderzoekers VGCt®   4 

1. Registratie wetenschappelijk onderzoeker 
 

In het kort 

Registratie 

wetenschappelijk 

onderzoeker 

• Voldoen aan de onderzoekseis (artikel 1.1) 

• Voldoen aan de werksettings- of publicatie-eis (artikel 1.2) 

 

Meer informatie over het aanvragen van de registratie staat in bijlage 1.  

 

1.1 Onderzoekseisen 

Om de registratie te kunnen aanvragen is het vereist dat de aanvrager wetenschappelijk onderzoek doet op 

het gebied van psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of 

een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht gebied.  

Indien het gaat om een een gelijkwaardig gebied dient de aanvrager een aanvraagformulier voor een 

deviatieadvies op te vragen door een e-mail te sturen naar opleidingen@vgct.nl. In het deviatieadvies geeft 

de registratiecommissie aan of de aanvrager van het advies met de ingediende eisen geregistreerd kan 

worden als wetenschappelijk onderzoeker. 

 

1.2 Werksettings- of publicatie-eis 

Voor de registratie als wetenschappelijk onderzoeker moet de aanvrager aan de werksettingseis (artikel 

1.2.1) of aan de publicatie-eis (artikel 1.2.2) voldoen.   

 

1.2.1 Werksettingseis 

Voor de registratie als wetenschappelijk onderzoeker moet de aanvrager minimaal 12 uur per week 

werkzaam zijn aan een universiteit,onderzoeksinstituut of onderzoeksafdeling van een ggz-instelling als 

wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van psychologie, pedagogische wetenschappen, 

gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht 

gebied (artikel 1.1). 

 

In bijlage 1 staat vermeld hoe het aantal gewerkte uren berekend wordt en welke bewijsstukken de 

aanvrager moet indienen om aan te tonen hoeveel uren hij werkt. 

 

1.2.2 Publicatie-eis 

Voor de registratie als wetenschappelijk onderzoeker moet de aanvrager te voldoen aan het volgende 

vereiste: 

De wetenschappelijk onderzoeker moet in de afgelopen vijf jaar minimaal vijftig punten hebben behaald met 

publicaties in de internationale (Engelstalige) en/of Nederlandse/Vlaamse vakpers. De publicatie moet 

relevant zijn voor psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, 

of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht gebied, dit ter beoordeling van de 

registratiecommissie. Minimaal vijfentwintig van deze punten moeten zijn behaald met internationale 

publicaties. Proefschriften tellen niet mee als publicatie, omdat een proefschrift in de meeste gevallen een 

dubbeling met een andere publicatie vormt.  

• Een internationale publicatie (artikel, boek of hoofdstuk, Engelstalig) als eerste auteur levert tien punten 

op, als tweede of verdere auteur drie punten. 

• Een Nederlandstalig artikel in een wetenschappelijk tijdschrift (gerefereerd), boek of hoofdstuk als eerste 

auteur levert drie punten op, als tweede of verdere auteur één punt.  

mailto:opleidingen@vgct.nl
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2. Herregistratie wetenschappelijk onderzoeker 
 

In het kort 

Herregistratie 

wetenschappelijk 

onderzoeker 

• Elke vijf jaar herregistreren 

• Voldoen aan de werkervarings- of publicatie-eis (artikel 2.1) 

 

De wetenschappelijk onderzoeker kan ervoor kiezen om na minimaal drie jaar zijn herregistratie aan te 

vragen. De vereisten aan de publicaties blijven hetzelfde.  

 

Meer informatie over het aanvragen van de herregistratie staat in bijlage 1. 

 

2.1 Werkervarings- of publicatie-eis 

Voor de herregistratie als wetenschappelijk onderzoeker moet de aanvrager aan de werkervaringseis (artikel 

2.1.1) of aan de publicatie-eis (artikel 2.1.2) voldoen.   

 

2.1.1 Werkervaringseis 

De wetenschappelijk onderzoeker moet in zijn herregistratieperiode minimaal 3120 uren werkzaam zijn 

geweest aan een universiteit of onderzoeksinstituut of onderzoeksafdeling van een ggz-instelling, als 

wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van psychologie, pedagogische wetenschappen, 

gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht 

gebied.  

 

In bijlage 1 staat vermeld welke bewijsstukken de wetenschappelijk onderzoeker moet gebruiken om aan te 

tonen hoeveel uren hij werkt.  

 

2.1.2 Publicatie-eis 

De wetenschappelijk onderzoeker moet voldoen aan één van de volgende twee vereisten: 

1. De wetenschappelijk onderzoeker is seniorlid van de Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool 

Experimentele Psychopathologie (EPP) of een vergelijkbare onderzoeksschool, dit ter beoordeling van de 

registratiecommissie. 

2. De wetenschappelijk onderzoeker moet in zijn herregistratieperiode minimaal vijftig punten hebben 

behaald met publicaties in de internationale (Engelstalige) en/of Nederlandse/Vlaamse vakpers. De 

publicatie moet relevant zijn voor psychologie, pedagogische wetenschappen, 

gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht 

gebied, dit ter beoordeling van de registratiecommissie. Minimaal vijfentwintig van deze punten moeten 

zijn behaald met internationale publicaties. Proefschriften tellen niet mee als publicatie, omdat een 

proefschrift in de meeste gevallen een dubbeling met een andere publicatie vormt.  

• Een internationale publicatie (artikel, boek of hoofdstuk, Engelstalig) als eerste auteur levert tien punten 

op, als tweede of verdere auteur drie punten. 

• Een Nederlandstalig artikel in een wetenschappelijk tijdschrift (gerefereerd), boek of hoofdstuk als eerste 

auteur levert drie punten op, als tweede of verdere auteur één punt.  
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Bijlage 1 Het aanvragen van de registratie en herregistratie 
 

1.1 Berekening van het aantal gewerkte uren 

Berekenen van het gewerkte aantal uren als wetenschappelijk onderzoeker 

Werkt de wetenschappelijk onderzoeker in loondienst, dan is het aantal uren per week dat besteed wordt 

aan wetenschappelijk onderzoek doen (zoals eventueel is opgenomen in het arbeidscontract) het 

uitgangspunt. Bij flexibele contracten maken de wetenschappelijk onderzoeker en zijn werkgever een 

inschatting van de gemiddelde uren per week dat besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek doen. 

Deze inschatting moet met feitelijke bewijzen onderbouwd kunnen worden. 

 

Let op: het gaat hierbij dus om de uren die de aanvrager werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker, dus 

de daadwerkelijke uren die de aanvrager besteedt aan wetenschappelijk onderzoek doen.  

 

De volgende uren mogen niet meegeteld worden: 

• ouderschapsverlof;  

• langdurig zorgverlof;  

• uren die worden gemaakt voor de medezeggenschapsraad;  

• buitengewoon verlof (tenzij de uren worden besteed aan werkzaamheden die overeenkomen met werk 

binnen het beroep op het vereiste niveau);  

• vakantieverlof en ziekteverlof, als dit meer is dan zes keer de gemiddelde arbeidsduur per week op 

jaarbasis.  

 

1.2 Bewijsstukken ten aanzien van de werksettings- en werkervaringseis 

Download de  volgende verklaring op de website:  

• ‘Verklaring werksetting wetenschappelijk onderzoeker’ voor registratie of herregistratie als 

wetenschappelijk onderzoeker.  

De aanvrager en de werkgever moeten deze verklaring volledig invullen en ondertekenen.  

 

1.3  Aanvragen van de registratie of herregistratie 

1.3.1 De registratie als wetenschappelijk onderzoeker 

De registratie als wetenschappelijk onderzoeker kan worden aangevraagd via het digitale aanvraagformulier 

‘Aanvraagformulier registratie wetenschappelijk onderzoeker VGCt®’ op de website. 

 

1.3.2 De herregistratie als wetenschappelijk onderzoeker 

De wetenschappelijk onderzoeker moet zijn herregistratie aanvragen door zijn PE-dossier in te dienen. 

 

180, 90 en 30 dagen voor afloop van de herregistratietermijn krijgt de wetenschappelijk onderzoeker een 

melding via PE-online. De wetenschappelijk onderzoeker kan ervoor kiezen om na minimaal drie jaar zijn 

herregistratie aan te vragen.  

 

Na aanvraag van de herregistratie neemt de registratiecommissie een besluit over het wel of niet verlenen 

van de herregistratie. Na een positief besluit wordt de wetenschappelijk onderzoeker met ingang van de 

eerste dag van de volgende maand geherregistreerd. Tussen de aanvraag van de herregistratie en het besluit 

van de registratiecommissie zit maximaal drie maanden. Is er meer tijd nodig, dan krijgt de wetenschappelijk 

onderzoeker hiervan bericht.  

 


