Opleiding tot specialist klinisch psycholoog en specialist klinisch neuropsycholoog
Gezondheidszorgpsycholoog (verder gz-psycholoog), psychotherapeut, klinisch psycholoog en
klinisch neuropsycholoog zijn de wettelijk erkende, BIG-geregistreerde
psychologenberoepen. (artikel 3 en artikel 14) Depostacademische opleidingen voor deze beroepen
worden verzorgd door 6opleidingsinstellingen inNederland die erkend zijn door de Minister van VWS.
Alle opleidingen vinden grotendeelsplaats in
praktijkopleidingsinstellingen. GGZ Oost Brabant is als zodanig erkend voor de opleidingen
gz-psycholoog,klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog en is verbonden
met deopleidingsinstelling RINO Zuid in Eindhoven en de RINO-groep in Utrecht.
Opleiding en opleidingsduur
De klinisch psycholoog is een specialist in de zorg. Hij of zij is gespecialiseerd in de
diagnostiek enbehandeling van complexe problematiek. Daarnaast is de klinisch psycholoog eskundig
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en management en geeft supervisie aan aankomende
professionals.
De opleiding tot klinisch psycholoog duurt 4 jaar en bestaat uit een theoretisch deel van 1
dag per week (bij RINO Zuid in Eindhoven) en een praktijkdeel van tenminste 28 uur per week werken
op een van de afdelingen van GGZ Oost Brabant, onder werkbegeleiding en supervisie. Tijdens de
opleiding voert de opleidingsdeelnemer een eigen wetenschappelijk onderzoek uit. Een combinatie
van een praktijkopleidingsplaats met een promotieplaats is bespreekbaar.
Een variant van het specialisme klinisch psycholoog is de klinisch neuropsycholoog,
specialist op het gebied van de relatie tussen hersenen en gedrag. De opleiding daarvoor wordt
georganiseerd door de RINO Groep in Utrecht. (www.rinogroep.nl)
Toelatingseisen
Om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding klinische psychologie of klinische
neuropsychologie moet u de opleiding tot gzpsycholoog hebben afgerond.
Karakteristiek voor de opleidingen bij GGZ Oost Brabant GGZ Oost Brabant hecht grote waarde aan
deskundigheidsbevordering en een goed opleidingsklimaat. Naast de psychologenopleidingen heeft
GGZ Oost Brabant ook de specialistische opleidingen psychiatrie, verpleegkundig specialist en
klinische neuropsychologie in huis.
Gestreefd wordt naar meerdere opleidingsdeelnemers per opleiding en waar mogelijk worden
onderlinge dwarsverbanden tussen de opleidingen gelegd om elkaar te versterken en het totale
leerklimaat tebevorderen. Wetenschappelijk onderzoek, een van de verplichte onderdelen van de kp
opleiding, is een speerpunt van GGZ Oost Brabant, als een van de fundamenten voor excellente zorg.
GGZ Oost Brabant heeft eigen onderzoekslijnen vastgesteld waarop opleidingsdeelnemers kunnen
aansluiten. Momenteel gaat het om de onderzoekslijnen Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
Kinderen/Jeugd. Opleidingsdeelnemers worden bij wetenschappelijke activiteiten behalve
Door inhoudelijk deskundigen ook begeleid door wetenschappelijk medewerkers.
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)

