Postacademische opleiding

Gz-psycholoog
Voor praktijkopleiders

> meld u aan

“De gz-psycholoog is in haar relatief korte
bestaansgeschiedenis uitgegroeid tot een
sterk merk. Belangrijk daarin is haar flexibiliteit
in mogelijkheden waarvoor ze ingezet kan
worden”
Prof. dr. Marc Verbraak, hoofdopleider Postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog
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Introductie
Wat zijn de nieuwste behandelmethoden voor een stoornis? Hoe

In de gz-opleiding van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

voer je methodisch een goed psychologisch onderzoek uit. Welke

maken wij nadrukkelijk gebruik van de verbinding met de Radboud

verantwoordelijkheden liggen er bij de gz-psycholoog?

Universiteit en krijg je de nieuwste methodes aangereikt om je deze
vaardigheden eigen te maken. Onze docenten zijn experts uit het veld

De Gezondheidszorgpsycholoog, kortweg de gz-psycholoog, is

en hebben hun sporen verdiend in de praktijk. Zij zijn bevlogen om hun

bij uitstek de generalist-psycholoog, werkzaam in alle geledingen

vak over te dragen.

van de gezondheidszorg. De gz-psycholoog is in staat, vanuit de
kern van de gezondheidszorgpsychologie, tot het op maat van de

Uniek aan onze gz-opleiding is dat we opleiden volgens de lijn van de

patiënt toepassen van richtlijnen met betrekking tot diagnostiek,

levensloop. Deelnemers die in de setting van Volwassenen & Ouderen

indicatiestelling en behandeling van een grote verscheidenheid

(VO) en deelnemers die in de setting van Kinderen & Jeugd (KJ) werken

aan psychische stoornissen en problemen, ongeacht leeftijd en

volgen gezamenlijk een groot deel van de lessen. Dit is het zogenaamde

complexiteit van de patiënt en diens problematiek.

generieke programma. Hierin komt onder andere de samenhang tussen
hechting, leren en ontwikkeling in de kindertijd en problemen en

De gz-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Alleen

beperkingen op latere leeftijd aan de orde. Het levensloopperspectief

psychologen en pedagogen die door de overheid geregistreerd zijn

staat hierin centraal.

in het BIG-register, mogen zich gezondheidszorgpsycholoog noemen
en als zodanig werken. Om je te kunnen registreren moet je eerst de

Wilt u meer lezen over wat het beroep van gz-psycholoog inhoudt, lees

postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog met goed

dan het beroepsprofiel op de site van de Nederlands Vereniging voor

gevolg afronden.

Gezondheidszorgpsychologie.

Als gz-psycholoog behandel je cliënten met een psychische
aandoening, stoornis of met andere mentale problemen. De gzpsycholoog kan een diagnose stellen en begeleidt de cliënt vervolgens
bij de behandeling van het probleem of de stoornis.
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Wat levert het uw opleiding op?
Tijdens de opleiding:
krijgt hij/zij 360-graden feedback van praktijkbegeleiders,
docenten, groepsgenoten, collega’s;
wordt kennis en kunde van de begeleiders in de praktijk
overgedragen op de opleideling;
breng hij/zij uw praktijkinstelling state-of-the-art kennis door in
te brengen wat hij/zij leert in de opleiding;
houdt hij/zij uw praktijkinstelling wakker door de vragen die hij/
zij als lerende professional aan de praktijk stelt;
breid de opleideling zijn/haar netwerk uit.
Nadat uw collega de opleiding heeft gevolgd:
mag hij/zij zichzelf gezondheidszorgpsycholoog noemen;
kan hij/zij met zijn/haar diploma je inschrijven in het BIGregister. Dit betekent dat hij of zij de wettelijk beschermde
beroepstitel van gezondheidspsycholoog mag voeren;
beheers hij/zij de vaardigheden om in alle sectoren van de
gezondheidszorg te werken;
kan hij/zij zelfstandig als diagnosticus en behandelaar optreden
van psychische problematiek, disfuncties en stoornissen bij
psychische en lichamelijke ziekten, lichamelijke en psychische
handicaps en bij persoonlijke of relationele problematiek;
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kan hij/zij verder gaan met expertise verwerven als
psychotherapeut of zich verder specialiseren tot klinisch (neuro)
psycholoog.
U kiest voor de gz-opleiding van het Radboud Centrum Sociale
Wetenschappen omdat:
we u opleiden volgens de lijn van de levensloop in het
zogenaamde generieke programma.
we u verdieping bieden op het generieke deel in het specifieke
gedeelte van de opleiding. Hierin volg je onderwijs samen met
deelnemers die allemaal in dezelfde setting werken (VO of KJ).
we een ruim aanbod hebben aan keuzemodules. Iedere
deelnemer kiest (samen met de praktijkopleider) maar liefst drie
keuze modules. Op deze manier maak je deze postacademische
opleiding voor jou op maat!

> meld u aan

U wilt praktijkopleidingsplaats voor
de gz-psycholoog worden?
Wat levert het opleiden u als organisatie op?
U komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen
uw specifieke zorgdomein. Omdat wij als enige BIGopleidingsinstituut in Nederland integraal onderdeel zijn van een
sociaalwetenschappelijke faculteit, slaan wij op unieke wijze een
brug tussen wetenschap en praktijk.
Als onderdeel van de Stichting Psychologische
vervolgOpleidingen (SPON) maakt u kennis met andere
praktijkinstellingen. Zo heeft u profijt van de kennisontwikkeling
binnen dit hechte en uitgebreide netwerk.
Binnen de regio draagt u significant bij aan de ontwikkeling van
de toekomstige beroepsgroep.
U bevordert het leerklimaat binnen uw instelling: het is leuk
kennis en kunde aan de nieuwe generatie over te brengen!

Bent u al een praktijkopleidingsplaats, en vertrouwd met de
aanmeldprocedure? Ga direct naar het aanmeldformulier.
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U wilt zich aanmelden als nieuwe praktijkopleidingsplaats? Wij
helpen u graag verder.
Om toegelaten te kunnen worden tot de gz-opleiding
moet uw opleideling allereerst een opleidingsplek hebben
binnen een erkende praktijkinstelling. Dit kan een (G)GZinstelling, verpleeghuis, revalidatiecentrum, instelling voor
gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een forensische instelling
zijn. Daarnaast moet uw opleideling voldoen aan een aantal
toelatingsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u bij de
Vereniging LOGO.
Voordat u met de online aanmeldprocedure start, is het van belang
om met twee zaken rekening te houden:
De datum waarop u zich bij ons aanmeldt heeft o.a.
consequenties voor de mogelijkheid voor subsidieaanvraag.
In het algemeen geldt dat u zich vóór 1 maart bij ons moet
aanmelden, als u in het volgende kalenderjaar mét subsidie van
start wilt gaan.
U kunt alleen opleiden voor een BIG-beroep als uw instelling of
het samenwerkingsverband van meerdere instellingen voldoet
aan de landelijke erkenningseisen en een erkenning heeft om
op te leiden voor dat beroep.

> meld u aan

Voor wie?
Heeft uw opleideling een master psychologie, pedagogische wetenschappen of

Onze docenten

geestelijke gezondheidskunde behaald, heeft hij/zij een LOGO-verklaring (zie bij
onderstaand kopje ‘Aanmelden’), heeft hij/zij hart voor mensen en wil hij/zij de

Prof. dr. Marc Verbraak (Hoofdopleider)

juiste competenties gaan ontwikkelen om een goede gz-psycholoog te worden?

Prof. dr. Marc Verbraak is klinisch psycholoog,

Dan is de gz-opleiding iets voor uw collega!

psychotherapeut,cognitief gedragstherapeut en bijzonder
hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud

Praktische informatie

Universiteit. Hij is hoofdopleider van de Postacademische

De gz-opleiding is een tweejarige duale opleiding. Eén dag per week volgt

opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en als hoofd

uw opleideling cursorisch onderwijs. Daarnaast volgt hij/zij (minimaal 16 uur

van de zorgprogramma’s jeugd, ontwikkelings-en

per week) praktijkonderwijs bij een erkende praktijkinstelling. Uw collega

persoonlijkheidsstoornissen verbonden aan Pro Persona GGz.

kan de opleiding ook in deeltijd doen. In dat geval doet hij/zij langer over het
praktijkgedeelte van de opleiding.

Data en locatie
Start: Jaarlijks in januari en september

Dr. Wiede Vissers (Plaatsvervangend hoofdopleider)

Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen.

Dr. Wiede Vissers is gz-psycholoog, afdelingshoofd van het

Binnenkort bieden we de opleiding ook in Deventer aan.

Radboud Ambulatorium en sinds 2013 plaatsvervangend
hoofdopleider bij de postacademische opleiding tot

Kosten

Gezondheidszorgpsycholoog. Ze is daarnaast docent van

De postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bedraagt:

de cursus Innovatie, waarin zij deelnemers stimuleert hun

€18.650,- excl. literatuur. De literatuur bedraagt naar schatting €1000,-.

zorg te moderniseren. In de cursus experimenteren, ervaren
en reflecteren zorgprofessionals op het gebruik van digitale
middelen in de (eigen) hulpverlening.
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Programmaopzet
De postmasteropleiding bestaat uit drie delen: begrijpen,
veranderen en borgen. Vooraf ingebrachte vraagstukken van
en casuïstiek vanuit de deelnemers lopen als rode draad door
het geheel.

• Gedragsstoornissen

Omvang uren: Generiek 0, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 15.
• Hechting en persoonlijkheidsproblematiek

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 30, Specifiek KJ 15.
• Verslaving en impulscontrole

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Klinische neuropsychologie

Proces van psychologisch handelen
Dit is de grootste module binnen de gz-opleiding. De module “Proces van
Psychologisch Handelen” beslaat in totaal drie modules welke verspreid over de
opleiding worden aangeboden. ‘Proces van Psychologisch Handelen I: Intake’
wordt later in de opleiding gevolgd door ‘Proces van Psychologisch Handelen
II: Behandeling’ en ‘Proces van Psychologisch Handelen III: Professionele
Ontwikkeling’. De modules vormen één geheel. Dezelfde leerdoelen en
competenties staan steeds centraal, soms met een ander accent.

Omvang uren: Generiek 57, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 30, Specifiek KJ 15.
• Kortdurend behandelen

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Wetenschappelijke attitude

Omvang uren: Generiek 12, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Psychotische klachten

Omvang uren: Generiek 9, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Psychofarmacologie

Omvang uren: Generiek 6, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Gz-psycholoog in context

Overige modules

Omvang uren: Generiek 36, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.

• Groepsdynamica

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Methodiek van diagnostiek

Omvang uren: Generiek 12, Specifiek VO 33, Specifiek KJ 33.
• Inleiding in de gedragstherapie

Omvang uren: Generiek 30, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.
• Angst- en stemmingsstoornissen

Omvang uren: Generiek 45, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 0.

Keuzemodules
Beperkingen in de gz-praktijk, eHealth, Ouderen en gezondheidszorgpsychologie,
Revalidatie, Culturele competenties, Ernstige gedragsproblemen in context, GZpsycholoog in de LVB-sector, Clinical excellence en innovatieve ggz-concepten,
Verslaving en complexe psychopathologie, Groepsdynamica vervolg, Forensische
gezondheidszorgpsychologie, EMDR K&J, EMDR V&O, Systeemtherapie,
Complexe PTSS.

• Somatische klachten

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 30, Specifiek KJ 15.
• Ontwikkelingsstoornissen

Omvang uren: Iedere keuzemodule omvat 15 uur. De piog kiest in totaal drie
keuzemodules.

Omvang uren: Generiek 15, Specifiek VO 0, Specifiek KJ 15.
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Wie zijn wij
Wij zijn het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen,
Opleiders in Mens & Maatschappij. Al meer dan 20
jaar verzorgen wij postinitiële BIG-opleidingen voor
gedragswetenschappers.

Wij hebben een sterke focus op kwaliteitszorg en werken continu aan het

Opleiders in Mens & Maatschappij

ontwikkelen en verbeteren van onze opleidingen. Door onze verbondenheid aan

Ons centrum creëert een krachtige en inspirerende leeromgeving door

de universiteit zitten wij dicht op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Door deze

(wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren. Dit doen wij

kennis te vertalen naar praktische inzichten vormen wij de schakel tussen de

door intensief samen te werken met ruim tweehonderd praktijkinstellingen en

wetenschap en de praktijk. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een

ervaren en bevlogen docenten afkomstig uit praktijk en wetenschap. Bij het

persoonlijke organisatie, wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen dagen we je uit om het beste uit

en een open sfeer. Onderwijsinnovatie staat hoog bij ons in het vaandel.

jezelf te halen.

8 gz-psycholoog | postacademische opleiding

> meld u aan

“Een goede
gz-psycholoog omarmt
de twijfel. Laat dát
de motor van je
nieuwsgierigheid zijn”
Dr. Wiede Vissers, plaatsvervangend hoofdopleider Postacademische
opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog
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