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Hoe zorgt een opleidingsinstituut dat de nieuwste we-
tenschappelijke ontwikkelingen een zachte landing ma-
ken in de praktijk? En hoe gaat de praktijk om met het 
stuwmeer aan masterpsychologen die niet direct opge-
leid kunnen worden tot gz-psycholoog? Marc Verbraak,  
hoofdopleider van de Nijmeegse gz-opleiding, en Ton-
nie Prinsen, P-opleider bij de Dimence Groep, blikken 
vooruit op Dimence-locatie Brinkgreven in Deventer - 
eveneens de stad waar RadboudCSW onlangs een nieu-
we opleidingslocatie opende. Waar Verbraak betrokken 
is vanuit het geheel van de gz-opleiding en het landelij-
ke kader, bekijkt Prinsen de opleiding vooral vanuit de 
praktijk. Een gesprek over het googlen van je depressie, 
de gz-psycholoog als consultant en de virtual reality-bril 
die maar niet de weg naar de praktijk vindt.

tekst Annelies Jekel beeld Marjolein van Diejen

_Marc: “In vergelijking met andere beroepen in de gezondheidszorg bestaat het 
beroep van gz-psycholoog eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Twintig jaar pas. De 
gz-opleiding heeft zich in die tijd kwalitatief flink ontwikkeld als duale opleiding. 
Maar om direct met de deur in huis te vallen: ik denk dat de opleiding in de huidige 
vorm zijn langste tijd heeft gehad.”
_Tonnie: “Wat bedoel je daar precies mee?”
_Marc: “Om een voorbeeld te geven: we willen dat de werkbegeleider 50% van 
de opleidingstijd op locatie aanwezig is. Ondertussen wordt de zorg steeds meer 
outreachend georganiseerd. We willen meer wijkgericht werken, buiten de zorginstel-
ling dus. Ook onze opleidelingen moeten leren om zelfstandig te functioneren, naast 
collega’s van andere instellingen of bijvoorbeeld de huisarts. Daar zal die werkbege-
leider niet altijd bij kunnen zijn.”
_Tonnie: “Nee, zeker niet in die hoeveelheid en intensiteit.”
_Marc: “Precies. We moeten blijven kijken of en hoe de opleiding blijft aansluiten bij 
nieuwe ontwikkelingen. Een werkbegeleider hoeft bijvoorbeeld niet fysiek naast de 
opleideling te zitten om toch dichtbij te zijn. Technologische oplossingen maken dat 
mogelijk. De werkwijze van de gz-psycholoog zal meer en meer veranderen, schat ik in.”
_Tonnie: “Zeker! Gz-psychologen blijven natuurlijk zelf behandelen, maar zullen 
ook vaker als consultant ingezet worden om kennis te delen met andere professionals 
en hen aan te sturen en te ondersteunen. Collega’s gaan dus meer profiteren van de 
kennis van de gz-psycholoog. Daarnaast zie ik een groei in de behoefte aan  
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gz-psychologen. Beetje wishful thinking misschien, maar ik hoop stiekem dat die 
groei te maken heeft met dat mensen ons makkelijker kunnen vinden door de-stigma-
tisering, bekendheid over ons vak en een verschuiving van de hulpvraag.”  
_Marc: “Nog even over die consultatie, ik kan me voorstellen dat we ook meer con-
sultatief gaan zijn voor onze patiënten. Steeds meer kennis is openbaar beschikbaar 
en mensen hoeven niet meer naar de psycholoog om te weten wat een depressie is of 
hoe die in elkaar zit. Er zijn dus minder psychologen nodig, zou je denken. Aan de 
andere kant leven mensen langer, soms met gebreken, en daar liggen dan juist weer 
kansen.”
_Tonnie: “Dat vind ik een lastige. Ik ben een voorstander van internet en digital-
isering in de hulpverlening. Toch valt het mij op dat de cliënt er nog weinig aan toe 
lijkt om behandeling via het internet te doen, ook als hulpverleners dit aanbieden. Er 
zijn toch nog heel veel cliënten die verbaasd zijn als hun hulpverleningstraject deels 
online is.”
_Marc: “Wat mij betreft is dat echt een generatieprobleem. Ik denk dat onze kinderen 
geen enkel probleem hebben met deels online hulpverlening. De tijd is er nog net niet 
rijp voor.” 
_Tonnie: “Belangrijk is wel dat een opleideling er in de praktijk én in het cursorisch 
onderwijs mee in aanraking komt. En ik vind dat de verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de opleiding én de praktijk.” 
_Marc: “Dat is precies de spagaat waarin wij als opleidingsinstelling soms zitten. 
Enerzijds wil je de nieuwste ontwikkelingen bijbrengen en tegelijkertijd merk je dat 
het niet landt in de praktijk. Soms krijg je dan de vraag: leer mij wat wij in de prak-
tijk doen. En dan moet je als opleiding uitkijken dat je niet achter de feiten aan gaat 
lopen. Het is ook wat dit betreft belangrijk dat opleiding en praktijk goed op elkaar 
aansluiten.”
_Tonnie: “Die spagaat herken ik wel. Zo heb ik jaren geleden al over VR gehoord 
op een congres, nu zie ik nog altijd geen bril in de praktijk. Toch zie ik dat theorie 
en praktijk steeds dichter bij elkaar komen dankzij frisse, jonge onderzoeksminded 
gz-psychologen. Zij brengen vernieuwing wat betreft evidence based behandelen, het 
kennen van richtlijnen en procedures en het goed contact leggen met de cliënt.”
_Marc: “Daar zeg je iets belangrijks. In de regel hebben mensen die net van de 
universiteit komen de meest up-to-date kennis. Hun praktijkbegeleiders hebben die 
kennis niet altijd en daardoor kunnen die jonge mensen hun voorsprong weer kwi-
jtraken. Tegelijkertijd staat de toepasbaarheid van nieuwe kennis nog niet altijd vast 
en komt dat soms maar moeilijk van de grond. Daarin kunnen opleiding en praktijk 
elkaar meer gaan vinden.”
_Tonnie: “En mensen in de praktijk weten ook weer dingen die je op de universiteit 
niet leert. Dus oude en nieuwe kennis kunnen elkaar aanvullen. Wat betreft onder-
zoek vind ik dat niet iedereen praktijkgericht onderzoek hoeft te doen, maar wel dat 
elke professional goed moet blijven kijken naar de toepassing van nieuwe uitkom-
sten. En daarom ben ik heel benieuwd wat Plan Connectie (net afgestudeerde psy-
chologen al lerend in de praktijk direct in de gz-opleiding laten starten, red.) kan gaan 
betekenen voor de aansluiting tussen universiteit, opleiding en praktijk. Ik zie twee 
grote uitdagingen voor ons vak. Namelijk zorgen voor een heldere beroepenstructuur 
en het oplossen van het stuwmeer aan masterpsychologen die niet direct opgeleid 
kunnen worden tot gz-psycholoog omdat er gewoon geen plek is. We hebben een 
plicht om de aansluiting tussen opleiding en praktijk beter te regelen. Er is géén vak 
in de zorg waarin je eerst in de praktijk gaat werken en daarna goed wordt opgeleid. 
Nee, dat doe je tegelijkertijd.” 
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_Marc: “Ik verbaas met al jaren hardop over het feit dat we dat laatste zo normaal 
vinden. Een heldere beroepenstructuur en het stuwmeer zijn dan ook precies de 
rationale geweest voor Plan Connectie. Je wilt dat de cliënt meteen een goede indruk 
krijgt van een psycholoog die goed opgeleid is of wordt. Opleiden is de beste manier 
om iemand tot ontwikkeling te brengen. Daarom is het ook te prijzen dat instellingen 
ervoor zorgen dat masterpsychologen geschoold worden. Alleen dan vaak ter voor-
bereiding op de gz-opleidng.”
_Tonnie: “Dat is toch eigenlijk raar?”
_Marc: “Het laat wel zien dat instellingen het nodig vinden om masterpsychologen 
meteen goed op te leiden. En dat pleit voor een directe aansluiting van universiteit op 
praktijk.”
_Tonnie: “Ha! En laten wij daar dan het voortouw in nemen!”
_Marc: “Daar zijn we al mee bezig, denk ik. We hadden het eerder al over het out-
reachend werken van de gz-psycholoog in de toekomst. Dat betekent dat hij zich veel 
meer moet weten te verhouden tot collega’s uit andere sectoren. Zij moeten elkaar 
kennen, weten wie waar werkt en op een natuurlijke manier leren samenwerken, 
bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden. Wij zouden dat met onze opleiding
ook graag stimuleren. Dat past ook bij Plan Connectie en het vervolg waar we mee 
bezig zijn.” 
_Tonnie: “Ik ben ook voor breed opleiden, maar zie nog wel haken en ogen vanuit de 
praktijk. Het is niet zo dat opleidelingen heel warm lopen voor andere sectoren dan 
waar ze in werken.”
_Marc: “Ik denk dat we andere opleidelingen krijgen, met een open houding, en nog 
zonder praktijkervaring. Zij zitten nog niet vast in sectoren en voor hen ligt de gz-
wereld nog open. Het is een hypothese, maar ik denk dat ze ons kunnen verrassen.”
_Tonnie: “Al met al, als het gaat om vernieuwing en de toekomst van de gz-praktijk 
geloof ik niet in het roeptoeteren van ieder half jaar nieuwe onderwerpen. Ik geloof 
wél in een samenwerking tussen opleiding, praktijk en universiteit, waarbij je elkaar 
voortdurend feedback geeft en ontvangt. Zo vinden we een weg om nieuwe ontwik-
kelingen steeds weer met elkaar door te nemen, in plaats van dat je per ontwikkeling 
een nieuwe weg moet aanleggen.”  
_Marc: “Hier sorteren we in onze opleiding al op voor door in afstemming met de 
praktijk keuzemodules op te nemen, waardoor we flexibel nieuwe ontwikkelingen in 
het programma kunnen accommoderen.” 
_Tonnie: “Precies, en dat is een toekomstbestendig model waarin je in gezamenlijk-
heid zorgt voor vernieuwing en een duurzame opleiding.” 
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Schrijf je nu in
voor onze driemaandelijkse
RadboudCSW Nieuwsbrief.

In onze gepersonaliseerde nieuwsbrief
vind je altijd:

• Een interessant interview met een zorg of 
onderwijs professional uit het veld.

• De altijd scherpe column van onze 
huisfilosoof prof. dr. Jan Bransen.

• Overzichtsagenda met al ons geaccredi-
teerde bij-en nascholingsaanbod.

• Exclusieve uitnodigingen en speciale 
aanbiedingen.

• En nog veel meer…
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