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Introductie Missie en Visie
SPON is de Stichting Psychologische vervolg-Opleidingen Nijmegen, een samenwerkingsverband 

tussen de Radboud Universiteit en praktijkinstellingen in het werkveld van de geestelijke 

gezondheidszorg. We leiden gedragswetenschappers op tot BIG-geregistreerde professionals. 

Dat doen we met een helder doel: kritische, maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke 

professionals opleiden die een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de zorg in onze 

samenleving. Professionals die zich inzetten voor het terugdringen van psychische problematiek 

en het bevorderen van gezondheid en maatschappelijke participatie van patiënten. 

Dat doen we met drie opleidingen: Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog en 

Psychotherapeut die verzorgd worden door Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen 

(onderdeel faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit) in nauwe samenwerking 

met aanbieders van (geestelijke) gezondheidszorg1 in de regio.

In een tijdperk waarin zowel de zorg als de samenleving onder grote druk staat, is het geen 

sinecure om die verantwoordelijke en betrokken positie als professional in te nemen. Wat is de 

weerslag van de toenemende complexiteit en diversiteit van de samenleving op het werkveld?2 

Hoe kun je als zorgverlener je cliënten het beste helpen? En wat is er nodig om dit te kunnen 

doen?  

De unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk geeft SPON een stevige basis om 

met degelijke beroepsopleidingen de professional hierbij te ondersteunen. In dit stuk geven 

schetsen we de beleidsprioriteiten die voortvloeien uit onze missie en visie voor de periode 

2023 - 2028.

Kritisch, betrokken en verantwoordelijk
De Radboud Universiteit hecht, als brede universiteit met een emancipatoir karakter grote 

waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en onderschrijft daarbij de zeventien doelen 

1 Onder geestelijke gezondheidszorg verstaan we alle vormen van zorg gericht op  de psychische gezondheid van 

mensen, dus ook bijvoorbeeld de jeugdzorg en gehandicaptenzorg, 
2 Nivel rapport 2021, Vraagtrends, sectorale ontwikkelingen en de aansluiting tussen beroep en opleiding tot GZ-

psycholoog



In de (geestelijke) gezondheidszorg is een duidelijke toename te zien van complexe 

casuïstiek. Cliënten komen binnen met psychische vraagstukken, maar kampen 

daarnaast ook met hun fysieke gezondheid of met hun sociale positie. Dat vergt van de 

professional een open en kritische houding, gericht op samenwerking en dialoog. Niet 

alleen met de client zelf, maar ook met het systeem daaromheen, zodat er gedeelde 

beslissingen worden genomen over de beste aanpak van de problematiek. 

In onze opleidingen kijken we vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines naar 

de vraagstukken uit de praktijk. We zetten daarbij zowel docenten in die hun sporen 

hebben verdiend in onderzoek als docenten uit de praktijk. Studenten leren om vanuit 

een goede analyse tot een onderbouwde, contextafhankelijke aanpak te komen. 

Wetenschappelijk onderzoek vormt altijd de basis, we werken met methodieken die 

bewezen effectief zijn. Tegelijkertijd stimuleren we onze studenten om ook kritisch te 

bevragen wat een bepaalde methode oplevert in de praktijk.

van de Verenigde Naties waarmee wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en 

deklimaatcrisis in samenhang worden aangepakt: de Sustainable Development Goals (SDG’s)3.  

Ook SPON onderschrijft dit gedachtengoed en wil met zijn activiteiten bijdragen aan het streven 

naar een eerlijke, inclusieve en duurzame samenleving in 2030. Een samenleving waarin we 

niemand uitsluiten en waarin we ons niet neerleggen bij een tweedeling tussen degenen die 

slagen en degenen die moeten afhaken, tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’. 

SPON doet dat door professionals op te leiden die de zorg op psychologisch, sociaal en 

neurobiologisch niveau overzien en die actief participeren in de steeds veranderende wereld van 

de gezondheidszorg.  Ze kijken vanuit een wetenschappelijke houding naar eigen interventies 

en naar de gezondheidszorg in brede zin.

In onze opleidingen hanteren wij een aantal uitgangspunten:

  1. Multidisciplinair werken

3 https://sdgs.un.org/goals



 2. Adaptief inspelen op vragen uit de praktijk

In de zorg wordt grote waarde gehecht aan het handelen volgens afgesproken 

protocollen. Er is een toegenomen regeldruk, zowel vanuit wettelijke kaders als 

vanuit de standaarden en kwaliteitsnormen, om behandelingen te stroomlijnen en te 

reguleren. Tegelijkertijd is het duidelijk dat er meer nodig is om ook de cliënten met 

complexe hulpvragen adequaat te bedienen. 

In onze opleidingen behandelen we casussen uit de praktijk vanuit de protocollen 

binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en de wetenschappelijke basis die daaraan 

ten grondslag ligt. Maar we vinden het belangrijk dat het protocollair werken niet 

leidt tot het automatisch inzetten van een ‘standaardprogramma’.  We stimuleren de 

studenten om adaptief en sensitief te handelen. Indien nodig hebben zij het lef om 

autonome beslissingen te nemen en deze te verantwoorden. We hebben aandacht 

voor positieve gezondheid, zelfregie en veerkracht.

  3. Aandacht voor diversiteit en inclusie

De zorg moet aansluiten bij een samenleving die steeds meer gelaagd wordt. De 

cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg kennen een grote diversiteit, bijvoorbeeld 

in etnische en sociale achtergrond, gender, generatie of seksuele voorkeur. De huidige 

groep beroepskrachten die de BIG-opleidingen volgt, is niet representatief voor de 

diversiteit in de samenleving. Mannen en mensen met een migratieachtergrond zijn 

duidelijk in de minderheid. Dat willen we veranderen. 

Samen met de praktijkorganisaties willen we de diversiteit binnen onze opleidingen 

bevorderen. Niet alleen als student maar ook als docent en praktijkbegeleider. We 

besteden aandacht aan diversiteit en inclusie in het opleidingsprogramma voor de 

BIG-geregistreerde beroepen en in de bij- en nascholing.

 4. Inzet op duurzame loopbanen en goed werkgeverschap

Er is een stijgend tekort aan gekwalificeerde beroepskrachten in de zorg.  Enerzijds 

omdat ook binnen de beroepsgroep vergrijzing een gegeven is en een hoog aantal 

4 Nivel rapport, idem.



professionals in de komende jaren met pensioen zal gaan. Maar ook omdat (goed 

opgeleide) professionals vertrekken om elders aan de slag te gaan. Het bestuur 

van SPON vindt het belangrijk om te investeren in duurzame inzetbaarheid van 

werknemers. Het aanbieden van goede bij- en nascholing door praktijkinstellingen 

is een onderdeel daarvan, evenals het bieden van een opleidingsplaats aan jonge 

instromers.  Ook in het opleidingsprogramma besteden we aandacht aan het omgaan 

met werkdruk en verantwoordelijkheid en geven we studenten handvaten mee om in 

de praktijk op een duurzame manier te kunnen blijven werken.

De docenten in onze opleidingen worden praktisch en organisatorisch ondersteund 

door een team van professionals en inhoudelijk door de hoofdopleider. Dat draagt bij 

aan de duurzame inzetbaarheid. 

We werken vanuit een heldere visie op leren en opleiden
Ook in onze visie op leren en opleiden staat de maatschappelijke opdracht zoals hierboven 

geformuleerd centraal. Belangrijk daarbij is de voortdurende wisselwerking tussen wetenschap 

en praktijk, gefaciliteerd door de nauwe samenwerking tussen praktijkinstellingen en de 

Radboud universiteit binnen SPON.

Verbondenheid met praktijk

Ons onderwijs is altijd nauw verbonden met de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. 

Onze hoofdopleiders en docenten hebben hun sporen verdiend in onderzoek, onderwijs en de 

praktijk. Er wordt gewerkt vanuit actuele casussen, aansluitend bij de eisen en verwachtingen 

van de beroepspraktijk. Samen met onze opleidingspartners, de praktijkinstellingen, leren 

wij onze studenten om de (theoretische) kennis te vertalen en toe te passen in uitstekende 

patiëntenzorg. Daarbij leren zij nadrukkelijk als professional hun regiefunctie te vervullen. 

De praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor spelen een belangrijke rol in onze 

beroepsopleidingen. Zij ondersteunen de deelnemers om in praktijksituaties te experimenteren 

met nieuwe kennis en geven daarop feedback. Ze bewaken (en toetsen) de ontwikkeling van 

de professionele competenties van de deelnemers aan de hand van de leerdoelen die men 

zichzelf heeft gesteld. Wij onderhouden regelmatig contact met de begeleiders op de werkvloer 

en organiseren professionaliseringsbijeenkomsten als dat gewenst en nodig is. 



De nieuwste wetenschappelijke kennis

De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk is bij al onze opleidingen essentieel. We doceren 

geen kennis om de kennis, maar stimuleren onze studenten om theorie betekenis te geven door 

reflectie op hun ervaringen in de praktijk. Onze postmasterstudenten krijgen, gevoed vanuit 

de inbedding binnen de Radboud Universiteit, de meest actuele wetenschappelijke kennis 

aangeboden over psychopathologie, diagnostiek en behandelmodellen. Actieve werkvormen 

zijn hierbij leidend. Discussie, praktische opdrachten, (zelf)reflectie en groepswerk stimuleren 

de koppeling van theorie aan eigen ervaringen. 

Focus op attitude

De behoeften van onze samenleving veranderen voortdurend. De diagnostiek en behandeling 

van vandaag is morgen mogelijk alweer achterhaald; er is een voortdurende stroom van nieuwe 

kennis. Daarom ontwikkelt de student een open en flexibele attitude. Zij maken optimaal 

gebruik van beschikbare technologieën en kijken met een positief kritische blik naar de snelle 

ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ze hebben een lerende basishouding en beseffen dat 

het van belang is om zich hun hele werkzame leven lang te blijven scholen in het vakgebied.

Onze leeromgeving is ingericht op interactie en gezamenlijk leren. Dat geldt ook voor de 

digitale leeromgeving. We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek in de verschillende 

lesgroepen. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat er een sfeer heerst waarin men 

elkaar vertrouwt, een veilige omgeving waarin men nieuwe dingen durft uit te proberen en 

fouten durft te maken. Het kunnen geven en ontvangen van evenwichtige feedback is cruciaal 

in het ervaringsgerichte leren. In onze opleidingen besteden we daaraan veel aandacht. Maar 

we hechten ook grote waarde aan het informele leren, aan de uitwisseling tijdens de pauzes 

en het onderlinge contact tussen de deelnemers. Ook daarvoor scheppen we bewust ruimte 

in onze opleidingen.

Blended learning

We werken in alle opleidingen met een combinatie van online-leeractiviteiten en face-to-face 

leren. In de bijeenkomsten op de campus zetten we actieve werkvormen in om met elkaar 

vaardigheden te oefenen en inspiratie te vinden. Deze bijeenkomsten worden afgewisseld 

met online leeractiviteiten. Hiervoor maken we gebruik van de digitale leeromgeving binnen 



de Radboud Universiteit (Brightspace). Een goede blend is een mix van studiematerialen, 

werkvormen en leeractiviteiten die bijdragen aan de realisatie van leerdoelen en waarbij een 

student wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Wetenschappelijke artikelen en 

boeken, maar ook kennisclips, (online)colleges, opdrachten en discussies geven de mogelijkheid 

om op verschillende manieren de lesstof te verwerken. Die diversiteit aan bronnen en 

middelen, de afwisseling tussen uitgebreide en meer compacte bronnen, en de afwisseling 

tussen individuele (online) opdrachten en groepsactiviteiten biedt ruimte aan mensen met 

verschillende leerstijlen. 

Beroepsopleiding en doorlopende leerlijn
SPON streeft ernaar om de kloof tussen master en postmaster zo klein mogelijk te houden. De 

faculteit sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit heeft in haar strategie vastgelegd 

dat de masteropleidingen in het kader van een ‘leven lang ontwikkelen’ waar mogelijk opvolging 

vinden in postmasteropleidingen. SPON werkt actief mee aan het plan om afgestudeerden 

zo snel mogelijk vanuit de master door te laten stromen naar een beroepsopleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog. Samenwerking met de praktijk is daarbij essentieel. SPON zal 

in de komende periode met name kijken naar hoe haar onderwijsprogramma moet worden 

aangepast op deze strategie.  

Daarnaast blijft het belangrijk om in te zetten op de huidige professionals en hen te stimuleren 

om door te groeien in het vak. Daarbij zullen we de discussie over het verlenen van vrijstellingen 

op basis van eerder verworven competenties kritisch volgen.

SPON heeft een accreditatie voor drie opleidingen: Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch 

Psycholoog en Psychotherapeut. Momenteel wordt landelijk de discussie gevoerd over een 

nieuwe beroepenstructuur waarin bijvoorbeeld de psychotherapeut en de klinisch psycholoog 

beiden als klinisch psycholoog – psychotherapeut als specialist worden geregistreerd. 

Vooruitlopend op de uitkomst van deze discussie maakt SPON in 2023 een begin met de 

integratie van de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut.



Achtergronden

Opleidingen

Gezondheidszorgpsycholoog

SPON leidt de gezondheidszorgpsycholoog op tot een scientific-practitioner die als generalist 

de volle breedte van de gezondheidszorg overziet en daarin op het vlak van psychologische 

diagnostiek en behandeling actief participeert. Een onderzoekende houding en kennis van 

de meest recente wetenschappelijke inzichten is hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt, 

onder het motto samen steeds beter doen wat goed werkt. Tegelijkertijd leert de   

gezondheidszorgpsycholoog als een doener in te spelen op actuele ontwikkelingen: transparant 

en gepast, zich bewust van mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Psychotherapeut

SPON leidt de psychotherapeut op tot een behandelaar die excelleert in het ontwikkelen, 

superviseren en uitvoeren van complexe behandelingen. Die behandelaar maakt gebruik 

van gedegen kennis van diagnostiek en wetenschap en is goed op de hoogte van actuele 

ontwikkelingen op zijn vakgebied. Als zodanig is hij of zij zichtbaar als expert in het team, in de 

organisatie en in het vakgebied. 

Klinisch Psycholoog

SPON leidt de klinisch psycholoog op tot specialist binnen de gezondheidszorgpsychologie en als 

zelfstandige partner van andere psychologisch en medisch specialisten. Deze klinisch psycholoog 

is een solide, wetenschappelijk actieve professional die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. 

Met initiatief en kennis van zaken draagt deze verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en 

behandeling van patiënten met ernstige, complexe en/of chronische aandoeningen, ook als er 

geen gangbare oplossingen bestaan. Hiertoe heeft de klinisch psycholoog veelal een leidende 

rol in de organisatie van de patiëntenzorg en in de verbinding van haar medewerkers.

Governance

De Nijmeegse BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch 

psycholoog worden door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen georganiseerd onder 



de Stichting Psychologische vervolg-Opleidingen Nijmegen (SPON), een samenwerkingsverband 

tussen de Radboud Universiteit en praktijkinstellingen. Het stichtingsbestuur, bestaande uit 

vertegenwoordigers vanuit de universiteit en de praktijkinstelling, bestaat op 1 januari 2023 

uit: 

 • prof. dr. R.P.C. Kessels (Radboud Universiteit) (voorzitter)

 • prof. dr. R.W. Holland (Radboud Universiteit)

 • drs. C.M. van den Heuvel (Radboud Universiteit)

 • dr. J. Huijser MBA (GGNet) (voorzitter Participantenraad)

 • drs. E.A.M. Nelissen (Driestroom)

 • drs. H. Hendrikx (ViGo)

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en het handhaven van de 

erkenning van deze opleidingen en benoemt de hoofdopleiders. De directeur bedrijfsvoering 

van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen treedt op als adviseur van het SPON-

bestuur.


