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I. Begripsomschrijvingen 

In dit Besluit wordt verstaan onder: 

hoofdopleider: degene die verantwoordelijk is voor de opleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog; 

opleideling: een psycholoog, pedagoog of geestelijk gezondheids-

kundige die de opleiding tot gezondheidszorgpsycho-

loog volgt; 

opleidingsinstelling: de instelling die een opleiding tot gezondheidszorg-

psycholoog verzorgt en die als zodanig door de Minister 

is aangewezen; 

opleidingsplaats: een ten behoeve van de opleiding ingestelde arbeids-

plaats binnen een praktijkopleidingsinstelling; 

praktijkinstelling: instelling op het gebied van de gezondheidszorg of 

daarmee gelijk te stellen andere zorgsectoren;  

praktijkopleidingsinstelling: de praktijkinstelling die of het samenwerkingsverband 

van praktijkinstellingen dat het praktijkgedeelte van de 

opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog verzorgt; 

praktijkopleider: degene die de verantwoordelijkheid heeft voor de 

praktijkcomponent van de opleiding van een of 

meerdere opleidelingen, met inbegrip van de werk-

begeleiding; 

supervisie: het methodisch analyseren en evalueren van de door 

de opleideling verrichte werkzaamheden; 

werkbegeleiding: de dagelijkse begeleiding van de opleideling bij de 

uitvoering van zijn werkzaamheden. 

 

 

II. Algemene bepalingen 

1. De hoofdopleider stelt vast of een praktijkinstelling voldoet aan de door de Kamer vast-

gestelde eisen en bepaalt met welke praktijkinstellingen een overeenkomst wordt gesloten.  

2. Jaarlijks verstrekken  de opleidingsinstellingen aan de Kamer een overzicht van praktijk-

opleidingsinstellingen waarmee een overeenkomst is gesloten.  

3. Visitatie van de praktijkopleidingsinstellingen vindt plaats door de hoofdopleiders. 

. 

III. Eisen ten aanzien van praktijkopleidingsinstellingen  

1. De praktijkopleidingsinstelling is werkzaam op het terrein van de individuele (geestelijke) 

gezondheidszorg. 
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2. De praktijkopleidingsinstelling heeft een samenwerkingsovereenkomst met de 

opleidingsinstelling; 

3. De praktijkopleidingsinstelling heeft een praktijkopleider die door de opleidingsinstelling als 

zodanig erkend is. 

4. Er bestaan voldoende waarborgen voor de continuïteit van de praktijkopleidingsinstelling. 

5. De praktijkopleidingsinstelling realiseert een betaalde opleidingsplaats voor een of meer 

opleidelingen. Hiertoe is sprake van een arbeidsleerovereenkomst, dan wel een combinatie 

van een arbeidsovereenkomst en een leerovereenkomst, die zodanig is geformuleerd dat de 

opleideling in staat wordt gesteld minimaal 2790 uur praktijkervaring op te doen,  met 

inachtneming van de vigerende CAO bepalingen. De instelling is bereid om in geval van 

overmacht, naar redelijkheid en billijkheid, de leerarbeidsovereenkomst te verlengen. 

6. De praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor supervisie, zowel financieel als anders-

zins. 

7. De praktijkopleidingsinstelling is bereid de aanwijzingen van de hoofdopleider met betrek-

king tot aspecten van de opleiding op te volgen. 

8. De praktijkopleidingsinstelling stelt de opleideling in staat om: 

♦ de cursussen te volgen zoals geïmplementeerd in het theoretisch technische gedeelte 

van de opleiding en de daaruit volgende praktijkopdrachten 

♦ in werktijd supervisie te volgen en werkbegeleiding te ontvangen, met inachtneming van 

de door de Kamer vastgestelde of vast te stellen regelingen met betrekking tot de 

inrichting hiervan en de taken en verantwoordelijkheden van de opleideling en de 

onderscheiden begeleiders.  

9. De praktijkopleidingsinstelling wijst een gekwalificeerde praktijkopleider aan en belast deze 

met de verantwoordelijkheid voor opzet, organisatie, evaluatie en beoordeling van de prak-

tijkopleiding van de opleideling. De praktijkopleider dient: 

♦ voldoende informatie te hebben over het verloop van de opleiding, onder andere door 

geregeld contact met de werkbegeleider en de supervisor(en); 

♦ de bevoegdheid te hebben om in te grijpen in het werkproces van de opleideling, indien 

dit voor een goed verloop van de opleiding noodzakelijk is. Deze bevoegdheid dient te 

zijn vastgelegd. 

10. De praktijkopleidingsinstelling draagt zorg voor continuïteit van de praktijkopleiding 

11. De praktijkopleidingsinstelling biedt de opleideling de gelegenheid om op een breed terrein 

ervaring op te doen waarbij sprake is van een differentiatie in werkzaamheden. Naast 

productiedoelstellingen van de instelling dienen de opleidingsdoelstellingen gewaarborgd te 

zijn. In elk geval moet de gz-psycholoog in opleiding ervaring opdoen conform de oplei-

dingsvereisten zoals vastgelegd in het Besluit Gezondheidszorgpsycholoog (artikel 3 lid 3): 

werkervaring moet in elk geval zijn opgedaan met het uitvoeren van psychodiagnostisch 

onderzoek, het stellen van indicaties en het  toepassen van psychologische, pedagogische 

en psychotherapeutische behandelingsmethoden. Ook moet er ruimte zijn voor reflectie. 

12. De praktijkopleidingsinstelling biedt de mogelijkheid om het in het cursorisch onderwijs 

geleerde in praktijk te brengen. 

13. De praktijkopleidingsinstelling heeft een professioneel systeem van verslaglegging en 

dossiervorming. 

14. Aan de praktijkopleidingsinstelling zijn ten minste twee gz-psychologen verbonden.  

15. De praktijkopleidingsinstelling stelt de opleideling in staat ervaring op te doen in 

multidisciplinair overleg. Hierbij dient ten minste sprake te zijn van deelname van een 

psychiater, huisarts, of andere relevante medische discipline. 

16. De praktijkopleidingsinstelling draagt er zorg voor dat de opleideling op de werkplek kan 

beschikken heeft over een handbibliotheek (eventueel in elektronische vorm) en een up-to-

date testotheek met de meest gebruikelijke tests. Voorts draagt de praktijkopleidingsinstel-

ling er zorg voor dat de opleideling toegang heeft tot een goed geoutilleerde vakbibliotheek 

alsmede een ruim gesorteerde en up-to-date testotheek. 
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17. De praktijkopleidingsinstelling verklaart zich bereid zich te laten visiteren door het daartoe 

bevoegde orgaan 

18. De praktijkopleidingsinstelling stelt de opleidelingen in  staat hun werk te doen geheel 

conform de vigerende gedragscodes en beroepsethiek. 

19. De praktijkopleidingsinstelling biedt een eigen werkplek voor de opleideling. 

20. Voor eerstelijnsinstellingen geldt naast genoemde eisen, dat er sprake moet zijn van een 

regulier samenwerkingsverband met een tweedelijns GGZ-instelling of met een door de 

hoofdopleider vast te stellen daaraan gelijkwaardige tweedelijnsinstelling, en minimaal 25% 

van de opleidingstijd besteed dient te worden in die instelling.   

21. Van laatstgenoemde eis kan door de hoofdopleider dispensatie worden verleend, indien 

aantoonbaar is dat de instelling op andere wijze voldoet aan alle algemene eisen die gesteld 

worden aan praktijkopleidingsinstellingen. 

 

 

IV. Desiderata ten aanzien van praktijkopleidingsinstellingen (ongewijzigd) 

 

1. De praktijkopleidingsinstelling heeft een actief onderzoeksbeleid op het gebied van de 

gezondheidszorg en biedt mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. 

2. De praktijkopleidingsinstelling biedt interdisciplinaire refereeravonden en intervisiebijeen-

komsten. 

3. De praktijkopleidingsinstelling hanteert een aanvaardbare werkdruk voor opleidelingen.  

4. De praktijkopleidingsinstelling realiseert goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

5. De praktijkopleidingsinstelling heeft een goede vaste relatie met de opleidingsinstelling. 

6. De praktijkopleidingsinstelling heeft een ervaren opleidingsteam. 

7. De praktijkopleidingsinstelling heeft gz-psychologen die regelmatig overleggen met collega-

gz-psychologen. 

8. De praktijkopleidingsinstelling biedt een meer dan gemiddelde bewezen goede begeleiding. 

9. De praktijkopleidingsinstelling gaat een langere verbintenis met de opleiding aan. 

10. De praktijkopleidingsinstelling heeft een team van betrokken (senior) klinisch psychologen/ 

klinisch neuropsychologen/ gespecialiseerde gz-psychologen op het betreffende gebied. 

11. De praktijkopleidingsinstelling participeert met meer dan een praktijkopleidingsplaats. 

12. De praktijkopleidingsinstelling heeft een plaats die bijdraagt aan de heterogeniteit van het 

opleidingspalet binnen het toepassingsgebied van de gz-psycholoog. 

13. De praktijkopleidingsinstelling levert docenten aan de opleiding. 

14. De praktijkopleidingsinstelling biedt meer dan het voorgeschreven aantal uren 

praktijkbegeleiding/supervisie. 

15. De praktijkopleidingsinstelling biedt continuïteit van bestaande goede opleidingsplaatsen. 

 

 

 


