Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog)
Gezondheidszorgpsycholoog (verder gz-psycholoog), psychotherapeut, klinisch psycholoog en
klinisch neuropsycholoog zijn de wettelijk erkende, BIG-geregistreerde
psychologenberoepen. De postmaster opleidingen voor deze beroepen worden verzorgd door
6 opleidingsinstellingen in Nederland die erkend zijn door de Minister van VWS. Het
praktijkgedeelte vindt plaats in praktijkopleidingsinstellingen. GGZ Oost Brabant is als
zodanig erkend voor de opleidingen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en
klinisch neuropsycholoog en is verbonden met de opleidingsinstelling
RINO Zuid in Eindhoven (www.rinozuid.nl)
Opleiding en opleidingsduur
Een gz-psycholoog is een generalist die breed inzetbaar is in het hele veld van psychische
problemen en deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling. De gz-opleiding duurt
2 jaar (fulltime) en bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel. Het theoretisch deel
beslaat één dag per week en vindt plaats op de RINO Zuid in Eindhoven. Het praktijkdeel
bestaat uit 32 uur p/wk werken binnen de afdelingen van GGZ Oost Brabant, onder
werkbegeleiding en supervisie van ervaren gz-psychologen.
GGZ Oost Brabant heeft meerdere praktijkopleidingsplaatsen, verdeeld over verschillende
locaties en cliëntencategorieën, bij zowel kinderen als volwassenen of ouderen.
Uitgangspunt is dat de deelnemer kennis maakt met meerdere werkplekken. Van de opleiding
bestaat ook een parttime variant, het praktijkdeel is dan 24 uur p/wk.
Toelatingseisen
Om de opleiding tot gz-psycholoog te kunnen starten, moet u een master studie psychologie,
geestelijke gezondheidskunde of orthopedagogiek hebben afgerond en een zogenaamde
LOGOverklaring hebben. Een LOGO-verklaring garandeert een goedgekeurd vakkenpakket en
kan worden aangevraagd bij de RINO Zuid.
Karakteristiek voor de opleiding bij GGZ Oost Brabant
GGZ Oost Brabant wil een goed leerklimaat garanderen met deskundigheid, continuïteit en
samenhang. Om dat te optimaliseren wordt momenteel een systeem van vaste
praktijkopleidingsplaatsen opgezet en een vaste poule van supervisoren.
Een van de speerpunten van ons beleid is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Bij
de combinatie van een praktijkopleidingsplaats met een promotieplaats is het
praktijkgedeelte 16 uur per week en is de opleidingsduur 4 jaar.
Opleidingsdeelnemers worden bij wetenschappelijke activiteiten behalve door inhoudelijk
deskundigen ook begeleid door wetenschappelijk medewerkers.
Naast de psychologenopleidingen heeft GGZ Oost Brabant ook de specialistische opleidingen
psychiatrie, klinische geriatrie en verpleegkundig specialist in huis. Waar mogelijk wordt
gezocht naar dwarsverbanden tussen de opleidingen, om elkaar te versterken en het totale
leerklimaat te bevorderen.
Solliciteren
Bent u geïnteresseerd in een opleidingsplaats dan kunt u via de website:
www.ggzoostbrabant.nl solliciteren.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Opleidingen &
Onderzoek, mevrouw Hedi Eggenhuizen (hml.eggenhuizen@ggzoostbrabant.nl) of mevrouw
Erna van de Wetering (bh.vande.wetering@ggzoostbrabant.nl).

