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Beleid rond stages en combinatieplaatsen
Stage
Een stage is een door een praktijkopleidingsinstelling erkende ‘uitplaatsing’ van een piog
naar een andere praktijkinstelling. Deze praktijkinstelling hoeft niet erkend te zijn als GZ
praktijkopleidingsplaats; wel dient er minimaal 1 GZ-psycholoog werkzaam te zijn, die als
werkbegeleider optreedt.
De praktijkopleider of de hoofdopleider kan besluiten een stage op te nemen in de
opleidingsroute. De hoofdopleider kan de stage zelfs verplicht opleggen. Dit is aan de orde
wanneer de praktijkopleidingsinstelling of de afdeling waar de piog werkzaam is, onvoldoende
diverse problematieken of onvoldoende mogelijkheden biedt om alle praktijkopdrachten uit te
voeren.
De praktijkopleider van de formeel erkende praktijkopleidingsinstelling moet de stage
erkennen en ziet er op toe dat de piog op de stageplaats werkbegeleiding ontvangt door een
erkende werkbegeleider (3 jaar GZ-psycholoog). De werkbegeleider van de stageplaats
ziet erop toe dat de cliënten die worden toevertrouwd aan de zorg van de piog, verantwoorde
zorg krijgen. De werkbegeleider valt wat betreft de opleidingsverantwoordelijkheid onder de
praktijkopleider.
Tussen beide praktijkinstellingen wordt een formele stage-overeenkomst vastgesteld. Deze
stage-overeenkomst moet goedgekeurd worden door de hoofopleider; de praktijkopleidingsinstelling stuurt daartoe een door beide partijen ondertekende kopie van de stageovereenkomst op naar de RINO. De stage-uren moeten betaalde uren betreffen, ofwel
middels detachering (en dus betaald door de formeel erkende praktijkopleidingsinstelling)
ofwel betaald door de stage-instelling.
De stage wordt qua tijd en qua inhoud (werkzaamheden) vastgelegd in het individueel
opleidingsplan van de piog. Daarbij wordt ook de stageplaats en eventuele afdeling van de
stageplaats vermeld evenals de werkbegeleider op de stageplaats. De stage vindt plaats op
het moment dat binnen het cursorisch onderwijs les wordt gegeven over de doelgroep van
cliënten binnen de stage. De stage omvat maximaal 25% van het totale aantal verplichte
praktijkopleidingsuren. De standaard omvang van de stage is (bij een aanstelling van 32
uur):




1 dag per week gedurende twee jaar of
2 dagen per week gedurende een jaar of
4 dagen per week gedurende een half jaar

Er kunnen in overleg met de hoofdopleider ook stages worden afgesproken van een kleinere
omvang. Wanneer het totaal aantal stage-uren meer is dan 25% is niet langer sprake van
een stage, maar van een combinatieplaats.
Op de stageplaats is de maximale productie/werkdruk 75% van wat een afgestudeerde
GZ-psycholoog doet, met dien verstande dat bij een voor de piog nieuwe doelgroep van
cliënten of een nieuwe werksetting (bijvoorbeeld poliklinisch in plaats van klinisch) de
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productienorm in de eerste 2 maanden naar beneden wordt aangepast. De piog is werkzaam
op maximaal 3 verschillende werkplekken tegelijk, inclusief de stageplaats.
Op de stageplaats wordt een helder inwerkprogramma aangeboden. Bij dit
inwerkprogramma hoort ook het feitelijk samen met de werkbegeleider uitvoeren van
diagnostiek en behandelingen.
Toewijzing van casuïstiek vindt plaats door de werkbegeleider van de stageplaats. De
werkbegeleider van de stageplaats ziet er tevens op toe dat de piog alleen diagnostiek en
behandelingen krijgt toegewezen die passen bij het competentieniveau van de piog op dat
moment.
De praktijkopleider integreert het oordeel van de werkbegeleider op de stageplaats in de
halfjaarlijkse voortgangsrapportage die wordt aangeleverd t.b.v. het portfolio. De
werkbegeleider van de stageplaats en de praktijkopleider hebben minimaal 1 keer per 3
maanden met elkaar contact over de opleiding en de voortgang van de piog. Bij knelpunten
tijdens de stage neemt de werkbegeleider contact op met de praktijkopleider, met
medeweten van de piog.

Combinatieplaats
Van een combinatieplaats is sprake wanneer besloten wordt dat twee praktijkopleidingsinstellingen samen een opleidingsplaats realiseren.
Er zijn de volgende varianten:
1. Twee erkende praktijkopleidingsinstellingen kiezen zelf voor een gedeelde
opleidingsplaats.
2. Een praktijkopleidingsinstelling is erkend onder voorwaarde dat een combinatieplaats
is gecreëerd met een andere praktijkopleidingsinstelling.
Ad 1. De praktijkopleidingsinstelling waar het grootste dienstverband bestaat levert de
(coördinerend) praktijkopleider.
Bij een 50-50% verdeling besluiten de praktijkopleiders onderling welke
praktijkopleidingsinstelling de coördinerende praktijkopleider levert. Deze
praktijkopleider wordt het aanspreekpunt voor de opleidingsinstelling en
verantwoordelijk voor de praktijkopleiding. Beide praktijkopleidingsinstellingen leveren
een werkbegeleider.
Er moet een samenwerkingsovereenkomst zijn tussen beide praktijkopleidingsinstellingen onderling.
De samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Postacademische (G)GZopleidingen Amsterdam wordt afgesloten met de praktijkopleidingsinstelling die de
coördinerende praktijkopleider levert. Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst
tussen beide praktijkopleidingsinstellingen wordt als bijlage bij de
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting toegevoegd.
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Ad 2. De hoofdopleider kan eisen dat een praktijkopleidingsinstelling (A) alleen erkend kan
worden wanneer er een structurele samenwerking wordt aangegaan met een andere
erkende praktijkopleidingsinstelling (B). Zowel A als B leveren dan een
werkbegeleider.
De praktijkopleider van de erkende instelling (A) levert de (coördinerend)
praktijkopleider en stemt af met de praktijkopleider van instelling B.
B levert de werkbegeleider. De (coördinerend) praktijkopleider is contactpersoon
voor de RINO en is verantwoordelijk voor de praktijkopleiding.
Er moet een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen beide
praktijkopleidingsinstellingen onderling.
De samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Postacademische (G)GZopleidingen Amsterdam wordt afgesloten met de praktijkopleidingsinstelling A.
Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst tussen praktijkopleidingsinstelling A
en B wordt als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
toegevoegd.

