Postacademische specialistische opleiding tot

Klinisch Psycholoog,
gericht op Volwassenen en Ouderen
Cursist

> meld je aan

“Leren specialiseren door kennis en perspectiefwisseling,
May the Force be with you!”
Prof. dr. Jos Egger, hoofdopleider postacademische opleiding tot klinisch psycholoog
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Introductie
Leren specialiseren door kennis en perspectiefwisseling!

Een belangrijk onderdeel van het werk van de klinisch psycholoog
betreft de dagelijkse verbinding tussen wetenschappelijke inzichten en

De Nijmeegse opleiding tot klinisch psycholoog wordt gekenmerkt door de integratie van
wetenschappelijke kennis, klinisch leiderschap en persoonlijk vakmanschap.

De Nijmeegse visie op het profiel van de klinisch psycholoog
De klinisch psycholoog is een solide, wetenschappelijk actieve
professional die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Het is iemand
met initiatief en kennis van zaken die verantwoordelijkheid draagt
voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met ernstige,
complexe en/of chronische aandoeningen, ook als er daarvoor geen
bekende oplossingen voor bestaan. Vaak gaat het om patiënten bij wie
standaard psychologische of psychotherapeutische behandelingen
tekort schieten.
De klinisch psycholoog beschikt over de up-to-date kennis die
nodig is voor een adequate diagnostiek en behandeling van deze
patiënten. Hij of zij blinkt uit in het wetenschappelijk redeneren
over diagnostische vraagstellingen en heeft ook oog voor de
persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke achtergrond
van patiënten. De klinisch psycholoog voelt zich thuis in veeleisende
behandelomgevingen en is in staat om in behandelteams de lijnen uit
te zetten. Elke klinisch psycholoog die de opleiding succesvol afrondt,
is tevens volledig opgeleid als psychotherapeut met kennis van
aanvullende behandeltechnieken en -strategieën.
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praktisch handelen. Klinisch psychologen worden niet alleen opgeleid
om wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk, maar ook
om praktijksituaties op wetenschappelijk grondslagen te evalueren
en indien nodig bij te stellen. Om de verschillende aspecten van het
beroep op een daadkrachtige manier in de praktijk te brengen heeft
de klinisch psycholoog daarbij veelal een leidende rol in de organisatie
van de patiëntenzorg en in de verbinding met haar medewerkers. In
de opleiding is er om deze reden veel aandacht voor management en
klinisch leiderschap.

De drie kernwaarden van de Nijmeegse opleiding
tot klinisch psycholoog

1. De persoon van de klinisch psycholoog vraagt doorlopende

3. Het middel van de klinische psychologie is de klinisch-

ontwikkeling

wetenschappelijke methode

De ontwikkeling van de persoon van de klinisch psycholoog gaat hand

Wetenschappelijke kennis is de beste verzekering voor het oproepen

in hand met die tot specialist. De Nijmeegse opleiding streeft daarbij

en kunnen hanteren van een perspectiefwisseling die nodig is in

naar bestendige en betrouwbare personen die uit zichzelf bezig zijn

complexe situaties. De Nijmeegse specialistenopleiding gaat daarom

met de continue verbetering van hun eigen levenshouding en werkstijl

voorbij het ‘leren van kunstjes’ en standaardprocedures maar

om steeds aandachtig te kunnen zijn voor de vragen van patiënten,

bevordert het vermogen leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid

collega’s en de bredere maatschappelijke context zodat zij met wijsheid

te dragen voor de diagnostiek en behandeling van complexe

gehoor kunnen geven aan de noodzakelijke acties die daarin besloten

aandoeningen, juist ook die waarvoor geen gangbare oplossingen

liggen.

bestaan. Ze wil daarmee voor de klinisch psycholoog de condities

2. De context van de klinische psychologie vraagt kracht en moed
De gezondheidszorg kijkt reikhalzend uit naar specialisten die het
voortouw kunnen nemen in het complexe hedendaagse zorglandschap.
De klinisch psycholoog is niet alleen gericht op de patiënt en diens
behandeling, maar ook op de relatie van zijn specialisme met
verschillende gezondheidszorgsystemen, de verhouding tot sociale
en maatschappelijke thema’s en de toekomst van de geestelijke
gezondheidszorg. Hiervoor is kracht en moed nodig.

4 klinisch psycholoog | postacademische opleiding

scheppen om als wetenschappelijk geschoolde en praktiserende
clinicus het verschil te kunnen maken in de patiëntenzorg zowel
op het niveau van de individuele patiënt als op het niveau van het
wetenschappelijk klimaat binnen de geestelijke gezondheidszorg
instellingen.

Inrichting van de Nijmeegse opleiding tot klinisch
psycholoog

Uniek aan de Nijmeegse opleiding tot klinisch psycholoog is dat deze

De opleiding wordt gevolgd in een vaste en vertrouwde jaargroep

in directe verbinding staat met de Radboud Universiteit in Nijmegen.

waarbinnen men elkaar scherp houdt, maar waar in tijden van

Dat zorgt voor een bijzonder vruchtbare wisselwerking tussen

tegenwind ook veel ruimte is voor onderlinge steun. Naast het

academische kennis en specialistische praktijk. Het onderwijs wordt

vaste curriculum dat men gezamenlijk doorloopt in de jaargroep is

vrijwel uitsluitend gegeven door gepromoveerde specialisten die

er de mogelijkheid om eigen accenten te leggen door middel van

landelijke bekendheid genieten (zowel klinisch psychologen, klinisch

keuzemodules en supervisies. In de modules wordt steeds actief

neuropsychologen als psychiaters) en hoogleraren. Hun specialistische

teruggekoppeld naar de eigen werkpraktijk van de opleidelingen en

vakkennis draagt bij aan de kwaliteit van reflectiebijeenkomsten,

naar wat zij in die praktijk hebben meegemaakt. Modules zijn waar

‘meet the expert’ sessies en casuïstiekbijeenkomsten.

mogelijk geaccrediteerd om de opleideling de mogelijkheid te geven

De docenten dragen ook zorg voor een persoonsgerichte en op maat
gesneden begeleiding van en reflecties op het wetenschappelijk
onderzoek dat de opleidelingen in de praktijk uitvoeren. Om ervoor
te zorgen dat praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren
als goede rolmodellen voor de opleidelingen fungeren, worden ook
zij gestimuleerd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Ten
behoeve van hun wetenschappelijke vorming worden Nijmeegse
opleidelingen automatisch lid van de universiteitsbibliotheek. Daarmee
kunnen zij profiteren van alle faciliteiten die aan het lidmaatschap
verbonden zijn.
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zich in te schrijven in diverse registers.

Wat levert het je op?
Nadat je de opleiding hebt gevolgd, zul je ervaren dat je:
een up-to-date en state-of-the-art specialistische opleiding op het gebied van
diagnostiek, behandeling en managementstrategie binnen het veld van de
klinische psychologie;
een gedegen klinisch-wetenschappelijke vorming;
je persoonlijke ontwikkeling tot een zelfbewuste, reflectieve en
daadkrachtige professional.

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd:
mag je jezelf klinisch psycholoog noemen en geniet je de wettelijke bescherming
die bij die beroepstitel hoort;
ben je tevens volledig bevoegd tot het uitvoeren van psychotherapieën:
kun je je met je diploma inschrijven in het specialistenregister van de FGZPt,
de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Wie kiest de KP-opleiding van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen?
GZ-psychologen die diagnostiek, behandeling, wetenschap en management daadwerkelijk in hun manier van werken willen integreren - ook zij die al werken
als psychotherapeut en zich door willen ontwikkelen tot specialist in de volle breedte van de geestelijke gezondheidszorg - zijn bij de Nijmeegse opleiding
tot klinisch psycholoog op hun plaats.
Kennis, ontwikkelingsbereidheid, daadkracht, tact en een ruim menselijk perspectief: kernwaarden die zowel van opleidelingen worden verwacht als in de
opleiding verder worden gestimuleerd.
Klinkt dit als een hoogdravende, bijna onoverkomelijke opdracht die slechts voor een enkeling is weggelegd? Niet aan beginnen!
Glinstert er herkenning? Maak er dan werk van en schrijf je in voor onze opleiding!
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> meld je aan

Praktische informatie

Praktijkonderwijs

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog kent twee differentiaties:
Kinderen & Jeugd (K&J) en Volwassenen & Ouderen (V&O). Bij het Radboud
Centrum Sociale Wetenschappen kun je de KP-opleiding V&O volgen; de
volledige 4-jarige variant voor gz-psychologen en de verkorte, 3-jarige variant
voor gz-psychologen die tevens al psychotherapeut zijn. Voor informatie over de
KP-opleiding K&J kun je contact opnemen met de RINOGroep in Utrecht.

Het praktijkonderwijs heeft een totale omvang van 3240 uur plus 235 uur
supervisie en 50 uur leertherapie. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring
te voldoen krijg je een betaalde aanstelling bij een praktijkinstelling van
minimaal 24 uur per week gedurende 4 jaar. Het salaris is gebaseerd op schaal 65
(minimaal) van de CAO-GGZ.

De KP-opleiding is een 4-jarige duale opleiding. Voor onze KP-opleiding volg je
bijna elke week 1 dag cursorisch onderwijs in Nijmegen. Een groot deel van de
modules volg je bij ons in een vaste opleidingsgroep. Deelnemers aan de verkorte
KP-opleiding volgen een aantal modules met eerdere KP-groepen om zo de
opleiding in drie jaar te kunnen afronden. Wil je dat niet of heb je de voorkeur
voor wat meer spreiding van de opleidingsonderdelen, dan is het ook mogelijk de
verkorte opleiding in vier jaar, met je eigen groep, af te ronden.
De keuzemodules staan in principe in het derde en vierde jaar op het programma,
maar je kunt deze natuurlijk ook al eerder in je traject volgen. De keuzemodules
over behandelen volg je als deelnemer aan de volledige KP-opleiding samen
met deelnemers aan de verkorte psychotherapie-opleiding. Deelnemers aan de
verkorte KP-opleiding zijn vrijgesteld van deze modules en kunnen de opleiding
daardoor in drie jaar afronden.

Keuzemodules en open inschrijving
Een deel van de opleiding bestaat uit keuzemodules. Deelnemers aan de volledige
KP-opleiding kiezen tenminste drie keuzemodules die verdieping bieden voor
de (psychotherapeutische) behandeling. De keuzemodules staan ook open voor
andere (externe) belangstellenden.

Supervisie
Tijdens de opleiding volg je 235 uur supervisie bij erkende supervisors. De
organisatie en de kosten van de supervisie behoren tot de verantwoordelijkheid
van de praktijkinstelling. De supervisie is als volgt verdeeld over de behandelde
onderwerpen:
• 50 uur supervisie over psychodiagnostiek
• 135 uur supervisie over tenminste 540 sessies psychotherapie
oo 75 uur supervisie over individuele psychotherapie, verdeeld over twee
referentiekaders: klachtgericht en persoonsgericht/exploratief
oo 25 uur supervisie over groepspsychotherapie en/of
oo 25 uur supervisie over systeemtherapie
oo 35 uur supervisie naar keuze
oo 25 uur supervisie over praktijkresearch
• 25 uur supervisie over management-, onderwijs- en innovatietaken
De invulling van referentiekader I en II is naar keuze, waarbij één van de
referentiekaders de gedragstherapie moet zijn en het andere referentiekader
één van de inzichtgevende vormen van psychotherapie (cliëntgericht of
psychoanalytisch).

Leertherapie
Naast supervisie volg je 50 uur leertherapie bij een erkend leertherapeut die je
zelf uitkiest. Meestal moet je de leertherapeut zelf betalen.
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Onze opleiders
Prof. dr. Jos Egger (Hoofdopleider)
Klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Hoogleraar
aan de Radboud Universiteit, wetenschappelijk directeur van de
Vincent van Gogh TOPGGz Centra te Venray, en plaatsvervangend
hoofdopleider klinische neuropsychologie.
Dr. Paul van der Heijden (plaatsvervangend hoofdopleider)
Klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor van de
VGCt, onderzoeker aan het BSI van de Radboud Universiteit, en
werkzaam bij Reinier van Arkel.
Dr. Barbara Gutteling (Jaargroepleider)
Klinisch Psycholoog en psychotherapeut, en als zodanig werkzaam bij Pro Persona
waar zij eveneens praktijkopleider voor de GZ-opleiding is. Daarnaast is zij binnen de
GZ-opleiding hoofddocent van de cursus hechting en persoonlijkheid.
ONZE HOOFDDOCENTEN
Psychodiagnostiek: Dr. Paul van der Heijden
Management en overige taken: Drs. Joost Walraven is klinisch psycholoog en
psychotherapeut. Manager zorg en klinisch psycholoog bij Dimence, bestuurslid van de
NVGzP, en lid van het Landelijk College van Beroep voor de Examens.
Praktijkresearch: Dr. Boukje Dijkstra is algemeen directeur NISPA en onderzoeker
Novadic-Kentron.
Behandeling incl. de PT: Mr. dr. Elisa van Ee is klinisch psycholoog, psychotherapeut
als onderzoeker verbonden aan het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en aan de
Radboud Universiteit (BSI).

8 klinisch psycholoog | postacademische opleiding

> meld je aan

Aanmelden
Om toegelaten te kunnen worden tot de KP-opleiding moet je allereerst een
opleidingsplaats hebben binnen een erkende praktijkopleidingsinstelling. Dit
kan een (G)GZ-instelling, verpleeghuis, revalidatiecentrum, instelling voor
gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een forensische instelling zijn.
Je moet zelf solliciteren naar een plek binnen een praktijkopleidingsinstelling.
Daarnaast moet je GZ-psycholoog zijn. Verder gaan we ervan uit dat je beschikt
over basisvaardigheden op het gebied van (cognitieve) gedragstherapie.
Data en locatie
Start: Jaarlijks in januari en september
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen
Kosten
Onze volledige KP-opleiding V&O kost:
€ 26.630,- lesgeld excl. leertherapie en literatuur
€ 5.000,- naar schatting voor de leertherapie
€ 2.500,- naar schatting voor literatuur
Onze verkorte KP-opleiding V&O kost:
€ 17.800,- lesgeld excl. leertherapie en literatuur
€ 1.500,- naar schatting voor literatuur
Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je naar behoefte extra
keuzemodules volgen. De meerprijs daarvoor bedraagt € 30,- per contactuur.
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Studielast programma
Cursorisch: min. 600 uur
Leertherapie: 50 sessies
Werkervaring: 3240 uur
Supervisie: 235 sessies
Totaal: 4125 uur
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Programma
Psychodiagnostiek en indicatiestelling
Voor het nemen van beslissingen over patiënten met complexe psychische
stoornissen zijn klinisch leiderschap en deskundigheid in oordelen en beslissen
van belang. Om deze reden is er in de modules van dit onderdeel naast aandacht
voor de samenwerking met en de profilering ten opzichte van collega’s ook veel
aandacht voor het diagnostisch redeneerproces. Inhoudelijk wordt voorzien
in up-to-date theoretische kennis op het gebied van de psychodiagnostiek van
cognitie, emotie en gedrag. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de brede
context waarin diagnostische vraagstukken gesitueerd zijn. Voorts komen
verschillende diagnostische methoden aan de orde: observatie en beoordeling,
gesprekstechnieken, prestatietaken, en zelfrapportagemethoden. Om te laten
zien dat zij de opgedane kennis en methodieken op een geïntegreerd niveau
beheersen, wordt van opleidelingen tenslotte gevraagd om een case formulation
op te stellen ten behoeve van een gezamenlijke indicatiestelling.
Er zijn 4 modules:
1. Integratieve diagnostiek van complexe vraagstukken (129 uur)
1. Expertrapportage (18 uur)
1. Indicatiestelling (30 uur)
1. Psychodiagnostiek casusgestuurd (30 uur)
Behandeling inclusief psychotherapie
Hoe complexer de problematiek, des te groter de noodzaak om te investeren in
de therapeutische relatie en om de persoon in zijn of haar context te zien. Het
onderwijs in de psychotherapie streeft er dan ook naar om opleidelingen te leren
hoe zij een excellente therapeutische relatie met een patiënt kunnen opbouwen,
zodat de relatie als basis kan dienen voor het toepassen van diverse interventies
bij de meest complexe problematiek.
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In het cursorisch onderwijs wordt de basis hiervoor gelegd met de module
‘wetenschappelijke grondslagen van de individuele psychotherapie’. Hierin komen
de psychoanalyse, de gedragstherapie en de cliëntgerichte psychotherapie aan
de orde in relatie tot werkzame factoren die evident zijn en gemeenschappelijk
voor deze drie therapievormen. Bij de module groepsdynamica is er bewust voor
gekozen om deze vroeg in de opleiding aan te bieden om daarmee groepsvorming
en bereidheid tot samenwerken binnen de groep te bevorderen. Verder is er een
module over systemische en contextuele factoren in de behandeling omdat elke
patiënt functioneert binnen zijn of haar systeem en context. De keuzemodules
over verschillende vormen van behandeling zijn verdiepend en gericht op één
bepaalde methodiek. Zij borduren voort op de in de GZ-opleiding of in deze KPopleiding opgedane basiskennis.
De opzet is dan ook als volgt:
1. Groepsdynamica (30 uur)
2. Systeem en context (30 uur)
3. Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie (60 uur)
4. Samenhangend behandelen (24 uur)
5. Keuzemodules. Kies minimaal drie modules:
• Schemagerichte psychotherapie-basis - Drs. Lieske Sonneveldt
• Schemagerichte psychotherapie-verdieping - Drs. Lieske Sonneveldt
• Dialectische gedragstherapie - Dr. Wies van den Bosch
• Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie - Prof. dr Jan Derksen
• Emotionally Focused Therapy - Drs. Susan Jorna
• Psychotherapie bij psychose en aanverwante beelden - Dr. Tonnie Staring
• Dynamische Interactionele Therapie - Drs. Gerrit Delfstra
• Affect Fobie Therapie - Dr. Quin van Dam
• Mentalization Based Treatment-deel I en II - Expertisecentrum MBT NL
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Wetenschappelijk onderzoek

Management en overige taken

Het onderdeel Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de
academisch-wetenschappelijke vorming van de aanstaand klinisch psycholoog.
Een klinisch psycholoog dient een scientist practitioner te zijn: hij of zij moet het
eigen handelen voortdurend kritisch bevragen en transparant maken, in staat
zijn wetenschappelijke inzichten te koppelen aan vragen uit de zorgpraktijk,
en zo nodig wetenschappelijk onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren ter
oplossing van zorggerelateerde knelpunten. Dit onderdeel is vooral gericht op dit
laatste element; het brengt de opleideling de vaardigheden bij die nodig zijn om
zelfstandig wetenschappelijk praktijkgebonden onderzoek te kunnen uitvoeren

Het onderdeel Management en overige taken gaan uit van het volgende motto:
“Als klinisch psycholoog ben je als leidinggevende en expert koersbepalend.”
De modules zijn bedoeld om de opleidelingen de kennis, de vaardigheden en het
persoonlijk leerproces te bieden om dit motto waar te kunnen maken.

De module is leidend voor het proces met bijbehorende werkzaamheden in de
praktijk. Het cursorische deel, Praktijkresearch, wordt niet in één blok gegeven,
waarna het afgesloten kan worden, maar is verspreid over de vier jaren van
het opleidingstraject. Het onderwijs volgt de stappen van wetenschappelijk
onderzoek: probleem- en vraagstelling, zoeken van literatuur, design,
dataverzameling en analyse, interpretatie en conclusies. Dit met het idee dat het
einddoel, het schrijven van een wetenschappelijke publicatie, ook pas aan het
eind van de module zal plaatsvinden en dat de module hierbij ondersteuning kan
bieden. Om dit proces goed te kunnen begeleiden is een aantal ijkpunten bepaald
waarop steeds een wezenlijk element van het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek beoordeeld en afgesloten wordt. Daarmee wordt voorkomen dat
eventuele knelpunten in het onderzoek pas zo laat aan het licht komen dat tijdig
bijsturen niet meer mogelijk is.
Dit onderdeel is opgebouwd uit vier deelmodules met een totale looptijd van vier
jaar.
1. fase 1: formuleren van een onderzoeksvoorstel: tot juni (jaar 1)
2. fase 2: implementatie en uitvoering van het onderzoek: tot april (jaar 2)
3. fase 3: dataverzameling en –analyse: tot december (jaar 2 en 3)
4. fase 4: schrijven van een artikel: tot september (jaar 4) plus
5. eindfase: aanbieden van een onderzoeksartikel aan een vak- of
wetenschappelijk tijdschrift (tot uiterlijk december jaar 4)
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Dit onderdeel is ontworpen vanuit het idee dat veel klinisch psychologen na
hun opleiding een leidinggevende of koersbepalende functie zullen krijgen.
De modules zijn bedoeld om hen een eind op weg te helpen en om hen een
bredere kijk op de geestelijke gezondheidszorg en op organisatiesensitiviteit
bij te brengen. In alle modules is veel aandacht voor de positionering van de
klinisch psycholoog. In de praktijk zien we veelal jonge psychiaters erg worstelen
met hun nieuwe rol als leidinggevende omdat zij hierop in de opleiding niet zijn
voorbereid. Klinisch psychologen doen het veelal beter doordat management een
onderdeel van hun opleiding is.
Dit onderdeel bestaat uit de volgende modules:
1.

Werken in teams: In deze module leertde opleideling alles over processen in
teams en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Besproken worden onder meer
kenmerken van teams, conflicten in teams, rollen in teams, oppervlakte- en
dieptestructuur, overlegvormen, teamcultuur en milieutherapie.

2.

Managementopdracht: In deze module doet de opleideling kennis op over
project- en verandermanagement binnen een organisatie en hoe je hierin
als leidinggevende kunt sturen. Een belangrijk doel is het creëren van
organisatiesensitiveit bij de opleidelingen, waardoor zij in staat zijn om
ontwikkelingen binnen de eigen organisatie te begrijpen en te beïnvloeden.
Opleidelingen kunnen hierdoor op professioneel niveau meedenken met
leidinggevenden binnen hun organisatie en ook zelf leidinggevende worden.
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3.

4.

Leiderschap: De opleidelingen staan nu bijna aan de start van hun carrière als
klinisch psycholoog. Velen van hen zullen in de een of andere vorm voorop
gaan lopen of leiding gaan geven. Om leiding te geven heb je kennis van
leidinggeven en leidinggevende vaardigheden nodig. Maar belangrijker nog
is het persoonlijk leerproces dat ervoor nodig is om een goed leidinggevende
te worden. In dit blok wordt voortdurend gestreefd naar het vermeerderen
van kennis, het vergroten van vaardigheden en het faciliteren van het
bijbehorende persoonlijk leerproces. Elke opleideling kiest zelf voor de
manier waarop hij of zij voorop gaat lopen of leiding gaat geven en bepaalt
daarom ook welk persoonlijk leerproces voor dit blok van belang is.
Wetgeving en ethiek: aandacht wordt besteed aan de beroepscode en de
gezondheidswetgeving en meer specifiek aan de vraag wat de bepalingen
in die documenten betekenen voor ons ethisch handelen. Aan de hand
van dilemma’s uit onze beroepspraktijk gaan we tegen de achtergrond van
de beroepscode en de gezondheidswetgeving aan de slag met “ethisch
onderzoek en dialoog”.

Cursorisch programma
Jaar

Uren

Onderwerp

(Hoofd)docent

1

15

Startconferentie

Prof. dr. J. Egger

1/2

129

Integratieve psychodiagnostiek van

Dr. P. van der Heijden

complexe vraagstukken
1

45

Praktijkresearch deel I

mw. Dr. B. Dijkstra

1

30

Management en overige taken: werken in teams

Drs. J. Walraven MHA

1

6

Ethiek en wetgeving

mw. Drs. E. Mintjes

1

30

Groepsdynamica*

mw. Drs. J. van Reijen

2

24

Samenhangend behandelen*

mw. Drs. A. Claassen

2

60

Wetenschappelijke grondslagen van

Dr. A. Hafkenscheid

individuele psychotherapie*
2

30

Systeem en context*

mw. Drs. S. Jorna

2

12

Praktijkresearch deel II

mw. Dr. B. Dijkstra

2/3/4

72

Keuzemodules*

Verschillende experts

3

30

Management en overige taken: Project

Drs. J. Walraven MHA

3

30

Praktijkgerichte psychodiagnostiek

Prof. dr. J. Derksen

van complexe casussen
3

9

Praktijkresearch deel III

mw. Dr. B. Dijkstra

3

30

Indicatiestelling

Dr. P. van der Heijden

4

18

Expertrapportage

Dr. P. van der Heijden

4

30

Management en overige taken: leiderschap

Drs. J. Walraven MHA

4

33

Praktijkresearch deel IV

mw. Dr. B. Dijkstra

* Niet verplicht voor de verkorte KP-opleiding
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> meld je aan

Wie zijn wij
Wij zijn het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen,
Opleiders in Mens & Maatschappij. Al meer dan 20
jaar verzorgen wij postinitiële BIG-opleidingen voor
gedragswetenschappers.
Wij hebben een sterke focus op kwaliteitszorg en werken continu aan het
ontwikkelen en verbeteren van onze opleidingen. Door onze verbondenheid aan
de universiteit zitten wij dicht op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Door deze
kennis te vertalen naar praktische inzichten vormen wij de schakel tussen de
wetenschap en de praktijk. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een
persoonlijke organisatie, wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking
en een open sfeer. Onderwijsinnovatie staat hoog bij ons in het vaandel.
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Opleiders in Mens & Maatschappij
Ons centrum creëert een krachtige en inspirerende leeromgeving door
(wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren. Dit doen wij door
intensief samen te werken met ruim tweehonderd praktijkinstellingen en ervaren
en bevlogen docenten afkomstig uit praktijk en wetenschap. Bij het Radboud
Centrum Sociale Wetenschappen dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen.

> meld je aan

“De psychodiagnostiek vormt het
brandpunt van alle pijlers van de klinische
psychologie: een open, onderzoekende
houding naar patiënten, een leidende rol
naar collega’s en een wetenschappelijke
omgang met informatie.”
Dr. Paul van der Heijden,
plaatsvervangend hoofdopleider postacademische opleiding tot klinisch psycholoog
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