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Nadere uitwerking
door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam, voor de opleidingen tot GZ-psycholoog,

van de brochure Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist, Kamer Gezondheidszorgpsycholoog & College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, juni
2008.

Algemeen:
1. Degenen die betrokken zijn bij de praktijkbegeleiding van de opleideling(en) dienen te
beschikken over onderstaande kwalificaties:
De werkbegeleider en supervisor dienen minimaal 3 jaar geregistreerd te zijn als
GZ-psycholoog en minimaal 2 jaar fte werkervaring als zodanig te hebben.
De praktijkopleider dient 5 jaar geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog en minimaal
3 jaar fte werkervaring als zodanig te hebben.
2. Aan een praktijkinstelling zijn ten minste 2 GZ-psychologen verbonden, welke een rol
kunnen spelen in de praktijkbegeleiding. Wegens rolvermenging is het niet toegestaan dat een leidinggevende (afdelingshoofd, manager, praktijkhouder) een rol
speelt in de praktijkbegeleiding, met andere woorden de GZ-registratie van diegene
telt niet mee.
3. De GZ-psychologen die een rol vervullen als praktijkopleider en/of werkbegeleider
hebben om juridische redenen een dienstverband met de praktijkinstelling, zij zijn
immers aansprakelijk voor het handelen van de opleideling.
4. Praktijkinstellingen die niet binnen de tweede lijn werkzaam zijn dienen hiervoor te
compenseren. Dat kan op twee manieren:
a. een opleideling verricht 25% van de praktijkuren in een tweedelijnsinstelling
(een GGZ-instelling, algemeen ziekenhuis, verpleeghuis), de praktijkinstelling
sluit hiertoe een samenwerkingsconvenant.
b. een praktijkinstelling kan zelfstandig DBC’s openen waarbinnen een opleideling tweedelijns diagnostiek en behandelingen kan verrichten, voor een totaal
van 25% van de praktijkuren.
De werkbegeleider, pag. 9 – 10:
5. De werkbegeleider is bij voorkeur, in het kader van het leerklimaat, fysiek aanwezig
als de opleideling aanwezig is doch hiervoor geldt een minimum van 50% van de
werktijd van de opleideling binnen de werkeenheid waarbij hij de begeleidingstaken
aantoonbaar adequaat kan vervullen. Binnen deze tijd dient de werkbegeleiding
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plaats te vinden en andere gezamenlijke activiteiten (teamoverleg, samen een cliënt
zien). Bij afwezigheid van de werkbegeleider dient deze zorg te dragen voor een systeem waarbij de opleideling kan terugvallen op een andere werkbegeleider/GZpsycholoog.
Rolvermenging, pag. 12:
6. Belangrijk is dat de verschillende rollen bij de praktijkbegeleiding door verschillende
personen worden ingevuld, met uitzondering van de praktijkopleider die ook de werkbegeleider kan zijn (zeker in kleine praktijkinstellingen is dit het geval). Een praktijkopleider/werkbegeleider kan geen supervisor zijn. Geen van de rollen kan worden
vervuld door iemand met een leidinggevende – of werkgeversfunctie.

