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Wie is de hoogbegaafde leerling? Wat 
definieert hem of haar? Op welke 
verschillende manieren kun je hem 
of haar het beste ondersteunen en 
begeleiden?

n het Nederlandse onderwijs is 
er een duidelijke trend om talent 
te ontwikkelen. Cognitief talent 
(hoogbegaafdheid) leidt echter niet 
altijd vanzelf tot de daarbij passende 
schoolprestaties. Binnen scholen 
en adviespraktijken is er behoefte 
aan expertise op het gebied van 
hoogbegaafdheid om een optimale 
signalering en begeleiding van 
leerlingen te borgen. Ieder kind 
verdient immers het onderwijs dat bij 
hem of haar past.  

De opleiding tot Specialist 
Hoogbegaafdheid is internationaal 
erkend door de European Council for 
High Ability (ECHA), een Europese 
organisatie waarin wetenschappers 
en onderwijsprofessionals 

samenwerken om het onderwijs 
aan (hoog)begaafde leerlingen 
te verbeteren. Gediplomeerde 
hoogbegaafdheidsspecialisten zijn in 
het bezit van het ‘European Advanced 
Diploma in Educating the Gifted’. Zij 
mogen zich ‘ECHA-Specialist in Gifted 
Education’ noemen. 

In de opleiding vergroot je 
je inhoudelijke kennis over 
hoogbegaafdheid in het algemeen 
en train je de vaardigheden om op 
een juiste manier met deze kennis 
om te gaan. Daarnaast vergroot 
je je (wetenschappelijke) kennis 
en vaardigheid op het gebied van 

signaleren, begeleiden en adviseren van 
hoogbegaafden in het basisonderwijs, 
het voortgezet onderwijs en in de 
adviespraktijk. Je vergaart bovendien 
kennis van internationaal gehanteerde 
modellen voor signalering en 
begeleiding. Je leert verder te kijken 
dan alleen de intelligentie en oog te 
hebben voor het individu als geheel. 

Juist door deze specifieke benadering 
lever je als Specialist Hoogbegaafdheid 
een waardevolle bijdrage aan 
de professionalisering van het 
onderwijsveld en de hulpverlening 
aan kinderen en (jong-) volwassenen 
met capaciteiten op hoogbegaafd 
niveau. Daarnaast bouw je met mede-
cursisten aan een (inter)nationaal 
netwerk. Tijdens de opleiding kun je 
aspirant-lid worden van de vereniging 
ECHA-Nederland. Na het behalen van 
het ECHA-diploma kun je volledig lid 
worden.

“In onderwijs en zorg moeten 
we talenten kunnen 

herkennen én uitdagen.”

Dr. Lianne Hoogeveen
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Voorwoord

Beste cursist, 
 
Welkom bij de gz-opleiding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 
(RadboudCSW). Als je deze studiegids leest, sta je aan de vooravond van je ontwikke-
ling tot gz-psycholoog. De gz-psycholoog is de generalist, die in staat is, vanuit de kern 
van de gezondheidszorgpsychologie, tot het toepassen van richtlijnen met betrekking 
tot diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van een grote verscheidenheid aan 
psychische stoornissen en problemen, ongeacht leeftijd en complexiteit van de pati-
ent en diens problematiek. Het is aan de gz-psycholoog om deze richtlijnen op maat te 
maken voor de patiënt.

Je gaat als cursist tijdens de gz-opleiding aan de slag met je ontwikkeling. Dit doe je 
tijdens het cursorisch- en praktijkonderwijs. We gaan ervan uit dat je gedurende de 
opleiding veel met de inhoud van je (aanstaande) vak en met je persoonlijke ontwikke-
ling bezig zal zijn. Omdat er ook allerhande praktische factoren spelen bij de gz-
opleiding hebben we deze studiegids samengesteld. 

Deze studiegids is bedoeld als leidraad voor de praktische kant van de opleiding. 
Zodat je weet wat er van je verwacht wordt, en wat je van ons kunt verwachten. We 
gaan ervan uit dat je de regelingen die hierin genoemd worden kent. Heb je na het 
lezen van de studiegids nog vragen, aarzel niet je tot je coördinator te wenden. Hij of 
zij kan je dan verder helpen. 

Namens het SPON en het RadboudCSW wensen wij je een mooie ontwikkeling tot 
gz-psycholoog toe!

Let op: 
Deze studiegids is bedoeld voor alle gz-psychologen in opleiding tot gezondheidszorg psy-
choloog bij het RadboudCSW ongeacht de startdatum van de opleiding. Indien er wijzigin-
gen zijn doorgevoerd in het onderwijs staat aangegeven voor welke groep deze wijzigingen 
gelden. De meest actuele wijzigingen met betrekking tot de praktische uitvoering van het 
onderwijs worden altijd in de studiegids online (URL) aangepast. Check voor de zekerheid 
ook altijd de online versie. 
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1. Inleiding

1.1 Inleiding

De postdoctorale opleiding tot gezond-
heidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is 
een beroepsopleiding voor psychologen 
en pedagogen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg.

De minister van VWS heeft met het inwer-
king stellen van de Wet BIG Nederland in
zes regio’s verdeeld en de Stichting Psy-
chologische vervolgOpleiding Nijmegen 
(SPON) daarbij aangewezen als erkende 
opleidingsinstelling voor de regio Oost 
Midden Nederland.

De organisatie van de opleiding wordt 
uitgevoerd door het Radboud Centrum 
Sociale Wetenschappen (RadboudCSW), 
onderdeel van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Radboud Univer-
siteit Nijmegen.

SPON participeert in het Landelijk Overleg 
van GGZ-Opleidingsinstellingen (vereni-
ging LOGO) dat afstemming en samen-
werking van de zes opleidingsinstellingen 
tot doel heeft.

In deze studiegids vind je informatie over 
de organisatie en inrichting van de op-
leiding, over het cursorisch onderwijs en 
over het praktijkonderwijs.

1.2 Visie op onderwijs 

“Learning is experience. 
Everything else is just information” 

(Albert Einstein)

In onze opleiding sluiten we aan bij het 
gedachtengoed van het sociaal-construc-
tivisme. Leren is in onze visie een actief 
scheppend proces dat gestuurd wordt 
door jou als cursist. De principes van het 

competentiegericht opleiden vormen het 
uitgangspunt van de gz-opleiding. Leren 
vindt plaats door jou als cursist te facili-
teren in het leerproces, maar vooral ook 
door veel initiatief en verantwoordelijk-
heid voor het leerproces bij jou zelf neer 
te leggen. Het leren vindt grotendeels 
plaats in een zo authentiek mogelijke om-
geving en wordt expliciet gemaakt door 
reflectie.	Om	competent	te	leren	hande-
len in de praktijk is het uitvoeren van de 
werkzaamheden van een gz-psycholoog 
essentieel. Aan de hand van het compe-
tentieprofiel	wordt	jouw	ontwikkeling	ook	
gevolgd in de praktijk.
Je leert door betekenis te verlenen aan 
informatie; dat gebeurt op basis van de 
eigen ervaringen en van reacties uit de 
sociale omgeving. Door dit proces, waar-
in theorie en informatie direct wordt 
verbonden met eigen ervaringen in de 
praktijk, ontstaat actieve, geïntegreerde 
kennis. Ook persoonlijke karakteristie-
ken, zoals leeftijd, gender, etnische ach-
tergrond en cultuur spelen een rol bij de 
betekenisverlening. Juist omdat kennis zo 
persoonlijk is, is uitwisseling van visie en 
standpunten met anderen van cruciaal 
belang. Op deze wijze kunnen verschillen 
worden besproken en kun je tot overeen-
stemming komen. 

Omdat de ervaringsgerichte leercyclus 
centraal staat, gaat het tijdens het curso-
risch gedeelte om doen (actie), maar zeer 
zeker ook om meedoen (participatie). 
Tijdens deze ervaringscyclus is het van 
belang dat je als cursist (1) aandacht hebt 
voor	concrete	ervaringen,	(2)	reflecteert	
op deze ervaringen, (3) abstracties ont-
wikkelt	op	basis	van	deze	reflecties	en	(4)	
experimenteert op basis van nieuw ont-
wikkelde abstracties. 

Leren bij het RadboudCSW doet je als 
cursist:
1. Actief: je bent betrokken, actief, voert 

leerzame activiteiten uit en doet 
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leerzame ervaringen op
2. Construerend: al aanwezige concepten 

en competenties worden bewust ge-
maakt. Leren vindt vooral plaats wan-
neer er een kloof bestaat tussen wat 
iemand weet/denkt te weten en wat de 
buitenwereld biedt. 

3. Authentiek: je leert zoveel mogelijk in 
de beroepspraktijk, werkt aan realis-
tische opdrachten en casussen, werkt 
aan eigen leervragen.

4. Samen met anderen: leren verloopt 
het best in samenspraak met anderen, 
wanneer gezamenlijk aan problemen 
wordt gewerkt. Je werkt in groepen 
met andere cursisten, docenten en ex-
perts, in interactie met anderen. In het 
onderwijsproces is peer-learning een 
belangrijk element.

5. Reflectief:	je	integreert	door	reflectie	
nieuwe ervaring en aanwezige kennis. 
Je wordt gestimuleerd leeractiviteiten 
systematisch voor te bereiden, te mo-
nitoren en te evalueren. In het onder-
wijs is veel aandacht voor dergelijke 
zelfreflectie. 

In de didactische vormgeving van onze 
opleidingen gaan we op basis van de 
hierboven beschreven zienswijze uit van 
de continue wisselwerking tussen (aca-
demische) kennis en het handelen in de 
praktijk. 

Het stimuleren van een lerende houding 
vloeit direct voort uit onze visie op leren 
en is een belangrijk element in alle on-
derwijsactiviteiten van het RadboudCSW. 
Vanuit een lerende houding blijft een pro-
fessional zich voortdurend ontwikkelen 
in het vak, ook als de beroepsopleiding is 
afgerond. Leren doe je immers je leven 
lang. 

1.3  Blended leren

In de gz-opleiding wordt gewerkt met een 
combinatie van online-leeractiviteiten en 

face-to-face leren. Hiervoor maken we ge-
bruik van de digitale leeromgeving van de 
Radboud Universiteit (Bright¬space). Een 
goede blend is een mix van studiemateri-
alen, werkvormen en leeractiviteiten die 
bijdragen aan de realisatie van leerdoe-
len en waarbij je als cursist wordt uitge-
daagd om het beste uit  jezelf te halen. 
Wetenschappelijke artikelen en boeken, 
maar ook kennisclips, (online)colleges, 
opdrachten en discussies geven de moge-
lijkheid om op verschillende manieren de 
lesstof te verwerken. Die diversiteit aan 
bronnen en middelen, de afwisseling tus-
sen uitgebreide en meer compacte bron-
nen, en de afwisseling tussen individuele 
(online) opdrachten en groepsactiviteiten 
biedt ruimte aan mensen met verschil-
lende leerstijlen. De ideale blend kan 
verschillen voor verschillende groepen of 
voor verschillende fasen in de opleiding.

1.4 Doelstelling van de opleiding  

De doelstelling van de gz-opleiding is 
om een masterpsycholoog op te leiden 
tot een competente gz-psycholoog. De 
gz-psycholoog is een breed opgeleide 
professional en werkzaam in vele settings 
waarin cliënten met diverse problematiek 
zich aanmelden. Ongeveer de helft van de 
gz-psychologen werkt in de geestelijke ge-
zondheidszorg, de andere helft in de so-
matische zorg, in forensische instellingen, 
de Stoornissen in Middelengebruikszorg, 
de jeugdzorg, gehandicaptenzorg of in 
sectoren buiten de gezondheidszorg. 
Binnen deze sectoren werkt hij als zelf-
standig diagnosticus en behandelaar van 
psychische stoornissen en psychische 
aspecten van lichamelijke ziekten, inva-
liditeit en problemen in de persoonlijke 
levenssfeer. Hij richt zich in eerste instan-
tie op kortdurende hulpverlening van 
lichte tot matig complexe problematiek. 
De gz-psycholoog werkt zowel intra- als 
interdisciplinair. 
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Het	competentieprofiel	van	de	gz-psycho-
loog is te vinden in de digitale leeromge-
ving (Opleidingsplan gz-psycholoog) en in 
het Handboek voor gz-psychologen. 

1.5	 Eindkwalificaties
 
Tot het takenpakket van de gz-psycholoog 
behoren onder meer het verrichten van 
psychologische en orthopedagogische di-
agnostiek met behulp van tests, observa-
ties en interviews met als doel de proble-
matiek van de cliënt of het cliëntsysteem 
in kaart te brengen, te begrijpen en een 
adequate aanpak te formuleren. Tevens 
kenmerkend in zijn takenpakket is de in-
dicatiestelling. Het toewijzen van de  
cliënt aan de meest geschikte behan- 
deling of begeleiding is daarbij het doel. 
In veel gevallen is de gz-psycholoog ook 
degene die behandelingen en begelei-
ding initieert en uitvoert. Dat betreft 
doorgaans kortdurende en klachtgerichte 
interventies waarvan een aantal in pro-
tocollen en richtlijnen zijn beschreven. 
Ook het aansturen van anderen in het 
uitvoeren van (delen van) behandelingen 
behoort tot de taken, evenals het leiding-
geven aan behandelteams.

Diagnostiek, indicatiestelling en behan-
deling richten zich op uiteenlopende 
problematiek die kan variëren van enkel-
voudig tot meer complex, die de gehele 
levensloop omvat. Te denken valt hierbij 
aan emotionele en gedragsproblemen, 
het leren omgaan met verworven aan-
doeningen en het zich leren aanpassen 
aan nieuwe levensfasen. Hoewel de 
gz-psycholoog qua diagnostiek en indi-
catiestelling zeker het hele veld overziet, 
behoren meervoudige diagnoses en 
persoonlijkheidsproblematiek  doorgaans 
minder tot de behandeltaken van de 
gz-psycholoog.

Binnen de beroepsuitoefening werkt de 

gz-psycholoog met aan het domein aan-
palende specialisten, zoals de klinisch 
psycholoog, psychiater, psychotherapeut 
en orthopedagoog samen. Daarnaast 
werkt hij samen met verschillende andere 
professionals als verpleegkundigen, fysio-
therapeuten en maatschappelijk werkers.

1.6    Inhoud en opzet van de 
 opleiding

De gz-opleiding omvat tenminste 3600 
uur (exclusief literatuurstudie) en is als 
volgt opgebouwd:
 

Het	cursorisch	programma	van	480	uur	
volg je in 2 jaar. Voor het cursorisch 
programma geldt een strikte aanwezig-
heidsverplichting en er wordt intensieve 
voorbereiding verwacht in de vorm van 
literatuurstudie en praktijkopdrachten.
Daarnaast bestaat de opleiding uit een 
praktijkdeel van twee tot vier jaar waarin 
je tenminste 16 uur per week omschre-
ven praktijkervaring moet opdoen onder 
gekwalificeerde	begeleiding	van	een	
praktijkopleider, werkbegeleider en su-
pervisors. Dit deel van de opleiding vindt 
plaats binnen een praktijkopleidingsin-
stelling, waarmee bindende afspraken 
zijn gemaakt over de inhoud en organisa-
tie van de praktijkopleiding. Je vindt hier-
over meer informatie in het hoofdstuk 
over het praktijkonderwijs.

Onder eindverantwoordelijkheid van de 
(plv.) hoofdopleider geven (hoofd)docen-
ten vorm aan het cursorisch programma 
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en praktijkopleiders aan het praktijkpro-
gramma. De opleiding is er, zoals eerder 
aangegeven, op gericht  cursorisch en 
praktijk zinvol met elkaar te verbinden. 

1.7  De toelating

Er worden hoge eisen gesteld aan de 
kandidaten voor de gz-opleiding. Ook 
zijn er formele toelatingsvoorwaarden. 
Een doctoraalopleiding of universitaire 
Masteropleiding in de psychologie, 
pedagogiek of geestelijke gezondheids-
kunde is een vereiste voor deelname 
aan de opleiding. Daarnaast moeten alle 
kandidaten aan een omschreven aantal 
onderdelen hebben voldaan (vastgesteld 
op de LOGO-verklaring). Tot slot dienen 
kandidaten door een erkende praktijkin-
stelling te worden voorgedragen voor de 
gz-opleiding.

Praktijkinstellingen die willen opleiden 
worden erkend door de Commissie 
Registratie en toezicht (CRT). De selec-
tie van cursisten voor de opleiding vindt 
in eerste instantie in de praktijk plaats. 
Soms worden interne kandidaten uit 
de praktijkinstellingen voorgedragen, in 
andere gevallen wordt een vacature op-
gesteld waarna een sollicitatieprocedure 
wordt gevolgd. De praktijkopleider en 
sollicitatiecommissie dragen op basis van 
deze procedure een kandidaat voor aan 
de (plv.) hoofdopleider, die in een toela-
tingsgesprek vaststelt of de kandidaat tot 
de opleiding kan worden toegelaten. 

Na toelating tot de opleiding neemt 
de praktijkinstelling de cursist voor de 
duur van de opleiding in dienst. De ver-
plichtingen van de opleidingsinstelling 
(RadboudCSW/SPON), praktijkinstel-
ling en cursist worden vastgelegd in de 
opleidingsovereenkomst. 

1.8 Taken en verantwoordelijk-
 heden van de opleidings-
 instelling

De medewerkers opleidingszaken zijn het 
eerste aanspreekpunt van de opleiding. 
Hier komen e-mail en telefoon binnen. 
Voor allerlei algemene vragen kun je 
hier terecht. De organisatie van de op-
leiding berust bij de coördinator van het 
RadboudCSW. 

De opleidingscoördinator:
• is jouw aanspreekpunt voor alle indi-

viduele kwesties met betrekking tot 
de opleiding van cursisten, docenten, 
praktijkopleiders en directies waarvoor  
de bestaande regelingen en afspraken 
geen uitkomst  bieden;

• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor
 de werving van opleidingsplaatsen;
• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor 

het overleg over de invulling en 
 evaluatie van de opleidingsroutes 

(praktijk en theorie) met docenten, 
praktijkopleiders, cursisten en (plv.) 
hoofdopleiders;

• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor 
de studie voortgangbewaking van 
cursisten;

• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor 
de noodzakelijke erkenningprocedu-
res van de opleiding en de cursorische 
onderdelen;

• is ambtelijk secretaris van de regionale 
opleidingscommissie gz;

• is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor 
de	financiële	afhandeling	en	budget- 
bewaking van de opleiding tot gz-

 psycholoog;
• participeert in het landelijk overleg van 

(plv.) hoofdopleiders en coördinatoren 
(HCO) van het Landelijke Overleg GGZ 
Opleidingsinstellingen (vereniging   
LOGO);

• participeert in ontwikkeltaken op het
  gebied van de postdoctorale GZ-
 opleidingen.
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De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid 
voor de opleiding berust bij de hoofdop-
leider en plaatsvervangend hoofdoplei-
ders van de opleiding. 

De (plv.) hoofdopleider:
• is eindverantwoordelijk voor het geheel 

van de opleiding en mede verantwoor-
delijk voor de beleidsontwikkeling van 
de post-doctorale opleidingen;

• is verantwoordelijk voor selectie en  
toelating van cursisten;

• adviseert de Stichting Psychologische 
vervolgOpleiding Nijmegen over de 

 aanwijzing van de opleidingsplaatsen;
• is verantwoordelijk voor de keuze van 

docenten;
• is eindverantwoordelijk voor de eva-

luatie en de daarop mede gebaseerde 
bijstellingen van het cursorisch pro-
gramma en van individuele praktijk-

 opleiding routes;
• is aanspreekbaar voor individuele op-

leidingsproblemen wanneer deze niet 
in overleg met betrokken docenten, 
praktijkopleider, supervisor of coör-

 dinator opgelost kunnen worden;
• is voorzitter van de regionale overleg-
 organen en is adviseur van de Stichting 

Psychologische vervolgOpleiding 
Nijmegen en vertegenwoordigt de   
 opleiding in landelijke organen.

De (plv.) hoofdopleider, opleidingscoör-
dinator en medewerker opleidingsza-
ken werken in één team samen aan de 
gehele organisatie en inhoud  van de 
gz-opleiding. 

1.9 Vrijstellingen

In het landelijk overleg van (plv.) hoofdop-
leiders en coördinatoren van de gz-oplei-
dingen is een vrijstellingenbeleid vastge-
steld.  

Vrijstellingen kun je per e-mail aanvra-
gen bij jouw coördinator. Zie voor meer 

informatie bijlage 1, vrijstellingenbeleid 
voor cursisten aan de gz-opleidingen.

1.10 Opleidingscommissie
 
De opleidingscommissie adviseert de 
(plv.) hoofdopleider gevraagd en onge-
vraagd over alle zaken met betrekking tot 
het onderwijs. Ook is het een belangrijk 
orgaan voor de kwaliteitsbewaking van 
het onderwijs. In deze commissie hebben 
de hoofddocenten, een aantal praktijk-
opleiders en een afvaardiging van de 
cursisten (groepsvertegenwoordiger) 
zitting. In de regel komt de commissie 
twee keer per jaar bijeen. Meer infor-
matie over deze opleidingscommissie 
vind je in bijlage 2.

1.11 Examencommissie

De examencommissie bewaakt de na-
leving van het examenreglement. Ook 
beoordeelt de examencommissie aan het 
eind van de opleiding of een deelnemer 
voldoet aan de eindtermen en opleidings-
eisen en het examen afgelegd mag wor-
den. De examencommissie bestaat uit 
interne en externe leden en is ingericht 
voor de opleiding tot gezondheidszorg-
psycholoog, de opleiding tot psycho-
therapeut en de opleiding tot klinisch 
psycholoog.  

Indien je het niet eens bent met het be-
sluit van de hoofdopleider of examinator 
in het cursorisch onderwijs kun je een 
bezwaar indienen bij de examencommis-
sie op grond van art. 10 in het onderwijs- 
en examenreglement. Op de website van 
het RCSW kun je het formulier vinden om 
bezwaar in te dienen, zie je wie de leden 
van de examencommissie zijn en wie de 
ambtelijk secretaris is: https://rcsw.nl/
over-ons/big-examencommissie. Mocht 
je bezwaar hebben tegen de betrokken-
heid van een van deze personen bij de 

https://rcsw.nl/over-ons/big-examencommissie
https://rcsw.nl/over-ons/big-examencommissie
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afhandeling van je bezwaar, geef dit dan 
duidelijk aan bij je bezwaarschrift.

1.12 Kosten
 
Het cursusgeld voor de gz-opleiding 
wordt jaarlijks door het bestuur van 
SPON vastgesteld en op de website (www.
rcsw.nl) gepubliceerd. Het bedrag dient in 
vastgestelde betalingstermijnen te wor-
den voldaan. 

Daarnaast zijn er kosten verbonden aan 
de benodigde literatuur. Per module 
wordt aangegeven welke boeken aange-
schaft moeten worden. De totale kosten 
hiervoor liggen om en nabij de € 1.000,- 
en zijn in principe voor rekening van de 
deelnemer.

1.13 Website en elektronische leer- 
 omgeving

Op de website (www.rcsw.nl) vind je alge-
mene informatie over de opleidingen, ant-
woorden op vragen, nieuws en contact-
informatie. Daarnaast is er een digitale
 leeromgeving van het RadboudCSW, 
Brightspace. Deze digitale leeromgeving 
bevat alle cursusinformatie en al het cur-
susmateriaal,	maar	ook	specifieke	oplei-
dingsinformatie over bijvoorbeeld oplei-
dingseisen, roosters, de praktijkopleiding 
en handleidingen. Daarnaast is dit ook de 
plek waar je als cursist het halfjaarlijkse 
portfolio en de praktijktoetsen upload.

Voor de digitale leeromgeving ontvang je 
een wachtwoord. Iedereen die toegang 
heeft tot het systeem krijgt verschillende 
rechten. Over het hele systeem ligt een 
rollen- en rechtenbeleid: afhankelijk van 
jouw rol krijg je bepaalde gegevens te 
zien. Je hebt toegang tot de digitale leer-
omgeving tot het moment waarop je jouw 
getuigschrift ontvangt.

1.14 Registratie als gezondheidszorg- 
 psycholoog BIG

Twee	keer	per	jaar	vindt	er	een	officiële	
diploma-uitreiking plaats. Degenen van 
wie de examencommissie heeft bepaald 
dat ze hun diploma in ontvangst mogen 
nemen, zijn hierbij aanwezig. Ook ont-
vangen de deeltijders hun cijferlijst op 
dit moment. Het is een gezamenlijke en 
feestelijke afsluiting van de gz-opleiding 
waarna de deeltijders nog het praktijk-
gedeelte zullen vervolgen. 

Met een afschrift van het diploma kun je 
de BIG-registratie aanvragen. Na inschrij-
ving in het BIG-register mag je je pas ge-
zondheidszorgpsycholoog noemen. Tot 
die tijd noem je je psycholoog of peda-
goog of geestelijk gezondheidskundige 
in opleiding tot gezondheidszorgpsycho-
loog. In de opleiding gebruiken we hier-
voor de afkorting piog. De term gz-psy-
choloog in opleiding (GIO) is juridisch niet 
correct en mag niet gehanteerd worden.

Meer informatie over de registratie als 
gz-psycholoog is te vinden op www.bigre-
gister.nl.

1.15  Nederlands Instituut van 
 Psychologen (NIP)

Bij de start van de opleiding krijg je van 
ons een verklaring waarmee bij het NIP 
tegen een gereduceerd tarief een lid-
maatschap kan worden aangevraagd 
(voor cursisten met psychologie als 
vooropleiding).

2. Het cursorisch onderwijs
2.1 Modules

Het cursorisch programma van de 
Nijmeegse gz-opleiding is opgedeeld in 
thematische modules. Naast een aantal 
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algemeen inleidende modules over 
psychodiagnostiek, indicatiestelling en 
behandeling en een aantal themabijeen-
komsten dat valt onder gz-psycholoog 
in context is het opleidingsprogramma 
geordend op basis van klachtgebieden. 
Met behulp van literatuur, casuïstiek, 
rollenspelen en videodemonstraties gaan 
docenten per module systematisch in op 
het proces van diagnostiek, indicatie-
stelling	en	behandeling	bij	de	betreffende	
klachten. Wederkerende aspecten zoals 
psychopathologie en normaliteit, 
psychodiagnostiek, etiologie en epide-
miologie, behandelmogelijkheden vanuit 
verschillende psychotherapeutische 
referentiekaders (o.a. cognitieve gedrags-
therapie, cliëntgerichte benadering, psy-
chodynamische benadering, waar oppor-
tuun), multidisciplinaire richtlijnen en de 
protocollaire, klachtgerichte en procesge-
richte benaderingen komen per 
module aan bod. Ook is er telkens aan-
dacht	voor	de	specifieke	benadering	van	

de verschillende leeftijdscategorieën en 
het levensloopperspectief. 

Een aantal modules is opgebouwd uit 
een	generiek	en	specifiek	onderdeel.	
Het generieke gedeelte volg je zowel als 
cursist van Volwassenen en Ouderen 
(VO) en Kind en Jeugd (KJ) gezamenlijk. 
Het	specifieke	gedeelte	van	de	modu-
le volg je apart van elkaar (VO samen 
en KJ samen). Deze opzet doet recht 
aan het generieke karakter van de 
gezondheidszorgpsycholoog. 

De keuzemodules zijn voor zowel VO als 
KJ en gaan in op de actualiteit van van-
daag. Je hebt de ruimte om drie keuze-
modules te kiezen. Vanaf de groepen die 
starten in september 2022 worden er 
twee keuzemodules gekozen. Met deze 
opzet onderscheidt de Nieuwe Nijmeegse 
gz-opleiding zich van andere gz-oplei-
dingen. Het globaal programma voor de 
opleiding ziet er als volgt uit: 
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Randvoorwaarden voor het volgen 
van de modules in de praktijk 

Voor sommige modules is het nodig dat 
je vooraf een en ander organiseert in de 
praktijk. Bijvoorbeeld het inplannen van 
een	supervisor	met	specifieke	expertise,	
een patiënt toebedeeld krijgen met speci-
fieke	problematiek.	In	bijlage	4	staan	deze	
randvoorwaarden per module beschre-
ven. Om de module succesvol te kunnen 
volgen moet je samen met jouw praktij-
kopleider vóór aanvang van de module 
deze randvoorwaarden organiseren. 

Over het algemeen heb je een vaste oplei-
dingsdag. Echter kan het zijn dat voor de 
keuzemodules en de modules inleiding in 
de gedragstherapie en SAS voor een an-
dere dag wordt gekozen. Hierover wordt 
je tijdig geïnformeerd. Bijeenkomsten zijn 
geroosterd op de ochtend en in de mid-
dag of middag en avond. 

Tijdens de startweek, de eerste week 
van de opleiding, maak je in vier lesda-
gen intensief kennis met de opleiding en 
met jouw klasgenoten. De aftrap van een 
aantal cursusvakken vindt dan plaats. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
het competentiegericht opleiden en de 
praktijkopleiding. De opleiding wordt afge-
sloten met een eindweek. Ook deze week 
bestaat uit 4 lesdagen om de periode van 
2 jaar onderwijs goed met elkaar te kun-
nen afsluiten.

Bij de programmering van de modu-
les wordt rekening gehouden met de 
schoolvakanties in de regio Zuid. Je wordt 
verzocht bij de vakantieplanning hier 
rekening mee te houden. Zie ook de in-
formatie over de aanwezigheidsverplich-
ting (2.6). 

Ook kun je in overleg met je praktijk-
opleider keuzemodules kiezen. De keu-
zemodules worden in vaste periodes 

aangeboden. Je schrijft je zelf in voor de 
keuzemodules. 

2.2 Overleg met het RadboudCSW

Tweemaal per kalenderjaar vindt er een 
overleg plaats tussen de (plv.) hoofd-
opleider(s) en vertegenwoordigers uit de 
opleidingsgroepen. Hierin staat de in-
houd van de opleiding centraal. Op 
initiatief van de coördinator, de (plv.) 
hoofdopleider of de opleidingsgroep kan 
er een groepsoverleg worden ingepland 
als dat wenselijk is. Dit overleg wordt in 
de regel ingepland voorafgaande of na 
afloop	van	een	cursusbijeenkomst.	
De groepsvertegenwoordiger wordt door 
de groep gekozen. Lees voor meer infor-
matie bijlage 2: Taken en verantwoorde-
lijkheden groepsvertegenwoordiger.

2.3 Literatuur en casussen

Voor elke module wordt een omschreven 
hoeveelheid literatuur opgegeven die je 
moet bestuderen. Een deel hiervan wordt 
door het RadboudCSW aangeboden in 
de digitale leeromgeving, voor de overige 
literatuur geldt dat je de studieboeken 
raadpleegt. De literatuur wordt bekend 
gemaakt in de modulewerkboeken.

In de modules wordt o.a. gebruik gemaakt 
van casussen. Ook de eindopdracht
bestaat vaak uit een casusbeschrijving. 
Bij de planning van de praktijkwerkzaam-
heden is het goed als je daarom rekening 
houdt met opdrachten vanuit de mo-
dules. Gedurende de module angst- en 
stemmingsstoornissen is het bijvoorbeeld 
noodzakelijk om een casus in te brengen. 
Wanneer je een casus inbrengt is het van 
belang de AVG richtlijnen aan te houden. 
Zie voor meer informatie bijlage 5.
  
2.4 Bibliotheek en testotheek

Je ontvangt een verklaring van deelname 
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aan de opleiding waarmee je toegang 
verkrijgt tot de Universiteits-bibliotheek. 
Literatuur opzoeken in de bibliotheek kan 
via de website van de RU: www.ru.nl. Met 
een bibliotheekpas van de universiteit 
kun je diagnostiektesten, die niet op de 
praktijkplek aanwezig zijn, lenen bij de 
testotheek van de universiteit.

2.5 Evaluatie en beoordeling
 
Een aantal modules wordt afgesloten 
met een beoordeling in de vorm van een 
cijfer (1 t/m 10). Cijfers lager dan een 6.0 
gelden als onvoldoende. Cijfers worden 
afgerond op halve punten via de volgen-
de regeling:
1.  De einduitslag van een module wordt   

vastgesteld in hele of halve punten: 
	 1;	1.5;	2;	2.5;	3;	3.5;	4;	4.5;	5;	6;	6.5;	7;	

7.5;	8;	8.5;	9;	9.5;	10,	tenzij	deze	niet	in	
een cijfer wordt vastgesteld. 

2.  Wanneer bij de eindbeoordeling moet  
worden afgerond geldt dat 

 a. Decimalen kleiner dan .25 naar het   
		 cijfer	zonder	decimalen	(Bijv.	7.23		 	
		 wordt	afgerond	7)

 b. Een eindbeoordeling in decimalen  
   groter of gelijk aan .25 maar kleiner   

		 dan	.75	naar	een	half	punt	(Bijv.	7.3			
		 wordt	7.5/7.7	wordt	7.5).

 c. Een eindbeoordeling in decimalen   
		 groter	dan	of	gelijk	aan	.75	worden		 	
  naar het daarboven ronde cijfer

	 		 afgerond	(Bijv.	een	7.8	wordt	afge	 	
		 rond	naar	een	8).	

3.  Zoals bepaald in het eerste lid wordt 
de einduitslag van een toets niet vast-
gesteld op 5,5 punten. Bij een score 
tussen 5 en 6 wordt een score lager 
dan 5,50 afgerond naar 5, en een score 
gelijk aan of groter dan 5,50 naar 6. 

4. Bij een herkansing kan conform het 
onderwijs- en examenreglement (OER) 
maximaal een 6 worden behaald. 

De beoordelingscriteria zijn opgenomen 
in het modulewerkboek en/of op de 

digitale leeromgeving. De deadline voor 
het inleveren van toetsen wordt ruim 
van te voren bekend gemaakt. Bij een 
onvoldoende beoordeling mag er één 
herkansing plaatsvinden. Bij een tweede 
onvoldoende dient je de module opnieuw 
te volgen. Zie verder het onderwijs- en 
examenreglement (OER). 

Naast bovengenoemde beoordeling let 
de docent bij elke deelnemer op zijn of 
haar inzet en leerbaarheid. Indien een 
docent problemen signaleert dan zal hij 
of zij hierover een gesprek aangaan met 
jou als cursist. De (plv.) hoofdopleider 
wordt hiervan op de hoogte gebracht. Zie 
verder	hoofdstuk	2.7.	

Tenslotte wordt iedere module aan het
eind geëavalueerd. Met deze feedback
kunnen de hoofddocenten aan de slag 
om hun modules door te ontwikkelen.
De evaluaties worden ook besproken in
de vergaderingen van de opleidings-
commissie.

2.6 Ontwikkelingsformulier 
   cursorisch onderwijs

Wij vinden het bij RadboudCSW en als 
opleiders van de gz-opleiding belangrijk 
dat jij en ook wij een goed en volledig 
beeld hebben van jouw ontwikkeling als 
piog. Het gaat dan niet alleen om het 
functioneren en gedrag binnen de ge-
stelde competenties van de gz-opleiding 
maar ook om bijvoorbeeld: leermotivatie, 
reflecteren	op	eigen	gedrag,	omgaan	met	
feedback, gedrag binnen de groep, parti-
cipatie binnen de les etcetera. 
Daarom vragen we docenten om, als het 
nodig is, ontwikkelingsgerichte feedback 
te geven waar het je professionele hou-
ding en attitude betreft. Het doel is om 
jou nog meer zicht te geven op ontwikke-
lingsmogelijkheden binnen de opleiding. 
Het is daarmee dus nadrukkelijk een sig-
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naal waarmee we samen met jou bekijken 
wat het signaal bete kent en of het goed is 
om ontwikkelafspraken te maken. In bijla-
ge 3 vind je hierover meer informatie.

2.7 Aanwezigheidsverplichting

Voor het cursorisch onderwijs geldt een
aanwezigheidsplicht van 100%. Zie toe-
lichting in de OER, artikel 5.3. Absentie is 
uitsluitend toegestaan als je vanwege 
ziekte, zwangerschap of overige redenen 
geen onderwijs kan volgen. 

Wat te doen als je afwezig bent:
1. Geef voor de les je afwezigheid aan 

ons door via de medewerker oplei-
dingszaken of je coördinator. Je afwe-
zigheid wordt geregistreerd.

2. Lever zsm, na de les een vervangen-
de opdracht in bij je docent, cc aan je 
coördinator.

Toelichting vervangende (compensatie) 
opdracht:

Absentie moet gecompenseerd worden
door middel van een vervangende (com-
pensatie) opdracht. Bij absentie boven de 
20% wordt de module opnieuw gevolgd. 
Dit betekent in de meeste gevallen dat 
je de opleiding niet binnen twee jaar kan 
afronden. Over de gehele opleiding mag 
niet meer dan 10% gemist worden. Je 
bent zelf verantwoordelijk dat je voldaan 
hebt aan alle vervangende opdrachten. 
NB. Dit is een landelijke regel, zie verder 
de OER. 

Keuze vervangende (compensatie) 
opdracht

1. Gebruik de standaard compensatie- 
 opdracht die in de digitale leeromge-
ving staat.

2. Gebruik	de	specifieke	compensatieop-
dracht. Niet alle modules hebben een 

specifieke	compensatieopdracht.	Als	
deze er is staat die in het modulewerk-
boek of kun je deze navragen bij de 
docent.

3. Online toehoren als compensatie-  
 opdracht: Je staat geregistreerd als   
 afwezig maar hoeft geen compensatie-
 opdracht te maken als de docent 
 akkoord is na het online toehoren.

Toelichting online toehoren: 
Als je niet aanwezig kunt zijn, maar wel 
mentaal in staat bent om een bijeen-
komst te volgen, kun je online aansluiten 
als “toehoorder”. Bespreek dit vooraf met 
je coördinator.

In onze administratie sta je op “afwezig”. 
Alleen als de docent vindt dat je door on-
line toehoren voldoende het gemiste deel 
van de bijeenkomst hebt gecompenseerd 
ben je vrijgesteld van de compensatieop-
dracht. Het kan zijn dat iets aanvullends 
nodig is.  

Je bent zelf verantwoordelijk voor verbin-
ding tijdens de bijeenkomst die je online 
bijwoont. Je kunt dit bijvoorbeeld organi-
seren via een groepsgenoot.

Voorbeeld afwezigheid

Je volgt de module Methodiek van diag-
nostiek (15 bijeenkomsten, 45 uur). Door 
omstandigheden mis je 3 bijeenkomsten. 
Dat is precies 20% van de module, dus je 
mag die bijeenkomsten compenseren.
Tijdens de module Inleiding in de ge-
dragstherapie (10 bijeenkomsten, 30 uur) 
had je al een dag wegens ziekte gemist. 
De twee gemiste bijeenkomsten heb je 
gecompenseerd. Nu heb je een bruiloft 
waardoor je eigenlijk niet aanwezig wilt 
zijn. Omdat je dan drie bijeenkomsten 
mist en dus meer dan 20% afwezig bent 
moet je de module opnieuw volgen.
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In de volgende gevallen wordt de afwezig-
heid over een aantal modules bij elkaar 
berekend, namelijk: 
1. Kleine modules totaal 21 bijeen-
 komsten: GZP in Context (12), psycho-
 farmacologie (2), psychotische    
 stoornissen (3) en wetenschappelijke   
 attitude (4) 
2. Keuzemodules totaal aantal bijeen-
 komsten. 
3. Proces van Psychologisch handelen   
	 totaal	19	bijeenkomsten	Intake	(8),		 	
	 Behandeling	(8)	en	Professionele		 	
 vorming (3).
4.	 Specifiek	voor	accenten
 a. VO: Somatische klachten (9) en   
  Ontwikkelingsstoornissen (5): 14 
  totaal waarvan maximaal 2    
  bijeenkomsten mogen worden 
  gemist.
 b. KJ: Somatische klachten (5) en   
  Gedragsstoornissen (5): 10 totaal   
  waarvan maximaal 2 bijeen-
  komsten mogen worden gemist.

Let op bij groepsdynamica:
De volgende uitzondering geldt alleen 
voor diegenen die de keuzemodule 
groepsdynamica kiezen én daarbij in aan-
merking	willen	komen	voor	het	certificaat	
van de NVGP, de Nederlandse vereniging 
voor groepsdynamica en groepspsycho-
therapie. Om in aanmerking te komen 
voor	het	certificaat	geldt	dat	maximaal	
één bijeenkomst gemist mag worden van 
de basismodule groepsdynamica (5) én de 
keuzemodule (5).  

In de volgende gevallen voorziet de 20% 
regel niet eenduidig en gelden de volgen-
de afspraken:

Inzet van de “wildcard”
Je hebt de mogelijkheid om per studie-
jaar* eenmalig voor één gemiste oplei-
dingsdag (bestaande uit maximaal twee 
dagdelen) af te zien van het inleveren 

van de compensatie-opdracht. Je zet 
deze mogelijkheid op basis van eigen 
overwegingen in. Dit besluit wordt door 
jou doorgegeven aan de medewerker 
opleidingszaken. Bij afwezigheid van een 
bijeenkomst dien je het huiswerk van de 
gemiste bijeenkomst altijd te bestuderen 
en/of uit te voeren. Een gemiste bijeen-
komst waarvoor geen compenserende 
opdracht wordt uitgevoerd door inzetten 
van de wildcard telt wel als absentie bij de 
berekening van de aanwezigheid bij een 
module. 

* met studiejaar wordt een cursusjaar
 bedoeld. Voor de groepen die in sep-
 tember de opleiding beginnen, start een
 cursusjaar na de zomervakantie. Een
 cursusjaar kan dus ook al eind augustus
 starten.

3 Het praktijkonderwijs

3.1 Omvang en organisatie

Het praktijkonderwijs van de opleiding 
vindt plaats bij een erkende praktijkinstel-
ling	en	heeft	een	omvang	van	2790	prak-
tijkuren inclusief 90 uur werkbegeleidings-
uren, exclusief 90 uur supervisiesessies 
en 240 uur praktijkopdrachten.Verwacht 
wordt dat tenminste 100 uur aan praktijk-
opdrachten besteed kan worden tijdens 
werktijd. Om aan het vereiste aantal uren 
werkervaring te kunnen voldoen krijg je 
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bij de praktijkinstelling een aanstelling als 
psycholoog of pedagoog in opleiding tot 
gz-psycholoog (piog) van 32 uur per week 
gedurende twee jaar (voltijd-variant) of 
ten minste 16 uur per week gedurende 
vier jaar (deeltijd-variant). In dit kader 
wordt voor de duur van de opleiding een 
opleidingsovereenkomst afgesloten
tussen jou, het Radboud Centrum Sociale 
Wetenschappen (Radboud CSW) en de 
praktijkinstelling. Daarnaast krijg je een 
leerarbeidsovereenkomst of jouw ar-
beidsovereenkomst wordt aangevuld met 
specifieke	voorwaarden	rondom	de	op-
leiding. Jouw taken worden verdeeld in 
psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling 
(10%), behandeling (40%) en overige taken 
(10%). 

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor 
de gehele opleiding berust bij de hoofd-
opleider van het Radboud CSW. De (plv.) 
hoofdopleider delegeert de verantwoor-
delijkheden voor het praktijkdeel aan de 
praktijkopleider of p-opleider. De praktij-
kopleider zorgt voor jouw praktijkbege-
leiding	en	wijst	hiervoor	gekwalificeerde	
werkbegeleiders en supervisors aan.

Op de website staan de wettelijke kaders
en regelingen met betrekking tot de gz-
opleiding vastgesteld door de FGzPt en 
het College Specialismen Gezondheids-
zorg Psycholoog en Psychotherapeut. 
Voor meer informatie wordt hiernaar toe 
verwezen. 

In de paragrafen hieronder lees je enkele 
aanvullingen vanuit het RadboudCSW en 
de	kwalificatie-eisen	voor	praktijkoplei-
ders, werkbegeleiders en supervisors.

3.2 Praktijkopleider 

De praktijkopleider is een ervaren en 
geregistreerde gz-psycholoog die er bij 
de praktijkinstelling voor zorgt dat jij de 
opleiding volgens de eisen binnen de 

gestelde termijn kan afronden. De prak-
tijkopleider fungeert daarbij als mentor, 
beoordelaar in de praktijk, als toezicht-
houder op de werkomstandigheden en 
leermogelijkheden binnen de praktijkin-
stelling en als ‘troubleshooter’ in geval van 
problemen. Hij of zij ziet ook toe op jouw 
arbeidsrechtelijke taken en plichten en 
beoordeelt de vooruitgang en de kwaliteit 
van het praktijkwerk in het licht van de 
opleidingsdoelstellingen. In grote prak-
tijkinstellingen kan ook sprake zijn van 
een p-opleider.
Je kunt van je praktijkopleider verwachten 
dat hij of zij: 
• Samen met jou je opleidingsplan 

opstelt.
• Tenminste 1 keer in de 6 weken con-

tact met je heeft over de voortgang.
• Supervisie (90 uur) en werkbegelei-

ding (min 1 uur  individueel per week) 
organiseert en het begeleidingsteam 
samenstelt.

• De halfjaarlijkse beoordeling en eva- 
luatie samen met jou organiseert.

• Jou ondersteunt wanneer je in lastige 
situaties terecht komt.

3.3 Werkbegeleider

De werkbegeleiders zijn de ervaren col-
lega’s die de vanuit de praktijkopleider 
gedelegeerde verantwoordelijkheid dra-
gen voor de cliënten/patiënten die jij ziet. 
Daartoe zijn zij in het dagelijkse werk jouw 
steun en toeverlaat voor tussentijds inter-
collegiaal overleg. Tijdens de gesprekken 
staat jouw functioneren op de werkvloer 
centraal. Onder andere omgaan met case-
load, behandel- en diagnostische inter-
venties, richtlijnen en protocollen kunnen 
de inhoud van de besprekingen vormen. 
Werkbegeleiders kunnen toezicht houden 
op jouw handelen. Werkbegeleiders zijn 
indien ze als gz-psycholoog de taak van 
toezicht gedelegeerd hebben gekregen 
tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor jouw 
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handelen. De werkbegeleider is tenminste 
50% aanwezig op de locatie waar jij werk-
zaam bent. 

3.4 Supervisor

De praktijkopleider organiseert jouw su-
pervisie die minimaal 90 uur (= 90 sessies) 
van de werktijd in beslag neemt. Hiervan 
gaan 36 uur over diagnostiek, 36 uur over 
interventies, 9 uren over indicatiestelling 
en 9 uren over overige taken.
Deze supervisie is in principe individueel
en vindt regelmatig plaats. Eén supervisie-
uur bestaat uit een sessie van minimaal 
45 minuten aaneengesloten contacttijd 
en 15 minuten voorbereiding en uitwer-
king (voor de opleiding te noteren als 1 
uur individuele supervisie). Bij supervisie 
wordt ervan uitgegaan dat er tenminste 
2 supervisoren betrokken zijn gedurende 
de opleiding, tenminste 15 sessies bij een-
zelfde supervisor worden gevolgd om een 
zinvol leerproces mogelijk te maken, en 
maximaal 50 uur bij eenzelfde supervisor.
Als in het kader van een bepaalde module 
uit het cursorisch onderwijs een aantal 
sessies bij een andere supervisor nodig is, 
kun je van het minimum van 15 sessies af-
wijken. Jouw praktijkopleider kan hiervoor 
dispensatie aanvragen via de website.

Het methodisch en technisch leren han-
delen en het procesmatige verloop van 
diagnostiek en behandeling alsmede de 
reflectie	over	jouw	attitude	in	relatie	met	
cliënten of andere beroepsmatige contac-
ten, vormen de aandachtspunten van de 
supervisie. Je houdt een verslag bij van de 
leerdoelen die je ook in de halfjaarlijkse 
praktijkevaluatie meeneemt.

3.5 Individueel opleidingsplan en   
 portfolio

De planning van werkzaamheden, van de 
supervisie en werkbegeleiding leg je voor 
de opleidingsduur aan het begin van de 

opleiding in overleg met de praktijkoplei-
der vast in een individueel opleidingsplan 
(IOP). We maken in het praktijkprogram-
ma onderscheid tussen het portfolio en 
de praktijktoetsen.

Het portfolio bevat:
Formulier voortgangsgesprek of selec-
tieve beoordeling, het individueel oplei-
dingsplan (met daarin jouw begeleidings-
team en de leerdoelen), beoordeling 
opleidingsplaats, verklaring werkbegelei-
der en supervisor en de urenregistratie.

De praktijktoetsen zijn:
KBS-toetsen, 360 graden feedback en het 
referaat.

Een maand na de start en vervolgens 
halfjaarllijks werk je het plan bij, bespreek 
je het met de praktijkopleider en zet je 
het in de digitale leeromgeving. Voordat 
het portfolio in de digitale leeromgeving 
wordt ingestuurd moet jouw praktijk-
opleider akkoord zijn met de inhoud 
ervan. 

Na	afloop	van	elke	periode	actualiseer	je	
samen	het	portfolio.	Het	is	fijn	als	je	tus-
sentijds wijzigingen in het plan, bijvoor-
beeld ten gevolge van langdurig verzuim 
of wisseling van supervisor, zo spoedig
mogelijk doorgeeft aan je opleidings-
coördinator. 

De (plv.) hoofdopleider geeft het uitein-
delijke eindoordeel over het praktijkdeel 
van de opleiding. Ieder half jaar wordt het 
formulier voortgangsgesprek of geschikt-
heidsbeoordeling bekeken, evenals de 
voortgang van de opbouw van het portfo-
lio. Er kan aanleiding zijn om dieper in te 
zoomen op het portfolio en een gesprek 
te plannen.

De opleidingscoördinator geeft namens 
de (plv.) hoofdopleider in de digitale leer-
omgeving al dan niet zijn/haar akkoord 
op: 
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1.  Algemeen opleidingsplan
2. Individueel opleidingsplan (IOP)
3. Planning en overzicht KBS-en 
4. Urenregistratie
5. Voortgangsgesprek/ Geschiktheids-
 beoordeling

In het praktijkprogramma van de digitale 
leeromgeving vind je de formats van de 
onderdelen van het portfolio. 

Wanneer je de opleiding in voltijd doet en 
afrondt en in aanmerking wilt komen voor 
een getuigschrift, moet je één maand 
voor afronding van de opleiding het port-
folio van de laatste periode uploaden in 
de digitale leeromgeving. Wanneer je de 
deeltijdvariant volgt geldt de regel dat 
je de documenten van het portfolio, de 
eerste twee jaar halfjaarlijks upload in de 
digitale leeromgeving en voor het vervolg 
van de opleiding nog maar eens per jaar. 
De ervaring leert dat – in verband met 
de vakantieperiodes – het handig is om 
vroegtijdig met de verzameling je gege-
vens te starten en de besprekingen tijdig 
te plannen.
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4.  Hoofdopleiders, opleidingscoördinatoren en medewerkers opleiding

Prof.dr. J.I.M. (Jos) Egger
Hoofdopleider

Drs. M. (Marieke) ten Napel-
Schutz  Plv. hoofdopleider

Drs. S. (Sanne) Kriens
Plv. hoofdopleider

Drs. R. (Robin) Stokkers 
Plv. hoofdopleider

Drs. M.N. (Nina) Greydanus 
Opleidingscoördinator

A.J. (Annelies) Jekel
Opleidingscoördinator

Drs. M. (Meike) Windhorst
Opleidingscoördinator

J.R. (Jelle)Guldenaar MSc
Opleidingscoördinator

Bieke Rasenberg
Junior opleidingscoördinator

Simone Giesbers
Medewerker Opleidingszaken

Karin Mieras
Medewerker Opleidingszaken

Maarten Hendriks
Medewerker Opleidingszaken

Sabrina Duits
Medewerker opleidingszaken
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5 Organisatie

Wie zijn wij

Wij zijn het Radboud Centrum Sociale 
Wetenschappen, Opleiders in Mens & 
Maatschappij.  Al meer dan 20 jaar verzor-
gen wij postinitiële BIG-opleidingen voor 
gedragswetenschappers.

Wij hebben een sterke focus op kwaliteits-
zorg 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. Onderwijs-innovatie staat 
hoog bij ons in het vaandel.

Opleiders in Mens & Maatschappij

Ons centrum creëert een krachtige en 
inspirerende leeromgeving door (weten-
schappelijke) kennis en praktijkervaring te 
combineren. Dit doen wij door intensief 
samen te werken met ruim tweehonderd 
praktijkinstellingen en ervaren en bevlo-
gen docenten afkomstig uit praktijk en 
wetenschap. 

Bij het Radboud Centrum Sociale Weten-
schappen dagen we je uit om het beste 
uit jezelf te halen.  
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Bijlage 1: 

Vrijstellingenbeleid voor deel-
nemers aan de gz-opleidingen 

In de Algemene Maatregel van Bestuur 
inzake de opleiding tot en de deskundig-
heid van de gezondheidszorgpsycholoog, 
is in art 9, lid 2, opgenomen, dat de oplei-
dingsinstelling een reglement dient vast 
te stellen waarin het ‘verlenen van ont-
heffing	van	onderdelen	van	de	opleiding’	
is vastgelegd. Het vrijstellingenbeleid valt 
onder de verantwoordelijkheid van de 
hoofdopleider. Hieronder wordt het vrij-
stellingenbeleid uiteengezet. 

Uitgangspunt 
In bepaalde situaties is het mogelijk om 
vrijstelling voor een module aan te vra-
gen. Je kunt alleen vrijstelling aanvragen 
als je bent toegelaten tot de opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog. Dit houdt in 
dat het niet mogelijk is om vooraf vrijstel-
lingen aan te vragen. Dit vrijstellingenbe-
leid laat onverlet dat de hoofdopleiders 
in	onderling	overleg	specifieke	regelin-
gen	voor	specifieke	groepen	kunnen	
vaststellen. 

Kaders vrijstelling
Een verzoek tot vrijstelling wordt beoor-
deeld door de hoofdopleider. De hoofd-
opleider bekijkt in hoeverre het gevolgde 
cursorische onderwijs overeenkomt met 
een van de onderdelen die in de gz-oplei-
ding gegeven worden. Bij de beoordeling 
van verzoeken om vrijstellingen zullen de 
eisen zoals deze staan geformuleerd in de 
AMvB en de opleidingsvereisten, aange-
vuld met de eisen die de hoofdopleiders 
aan de invulling van bepaalde onderdelen 
stellen, als leidraad gehanteerd worden. 
Hierbij wordt vergeleken: de duur van het 
cursorische onderwijs (aantal uren), de 
inhoud, de gebruikte literatuur en de 
docent(en). De start van de cursus mag 

niet langer dan 5 jaar geleden zijn ge-
weest op het moment van de aanvraag, 
en moet met goed gevolg zijn afgerond. 
Mogelijke uitkomsten van de beoordeling: 
a. het separaat gevolgde cursorische on-  
 derwijs is meer dan, of komt in grote   
 lijnen overeen met een cursusonder-
 deel in de gz-opleiding: vrijstelling; 
b. het separaat gevolgde cursorische   
 onderwijs overlapt met een deel van   
 de cursus: gedeeltelijke vrijstelling,
 eventueel met aanvullende eisen; 
c. de gevolgde cursus stemt niet overeen  
 met hetgeen in de gz-opleiding aan de 
 orde komt: je dient het blok van de   
 opleiding helemaal te volgen.

Er kan geen vrijstelling worden aange-
vraagd voor de keuzemodules.

Maximaal kan voor 50 uur cursorisch on-
derwijsvrijstelling worden verleend. Zoals 
hieronder te lezen wordt op deze 50-uur 
een uitzondering gemaakt voor eerder 
genoten onderwijs op het gebied van de 
cognitieve gedragstherapie.
 
Praktische uitvoering  
• Vrijstellingen kunnen niet eerder wor-  
 den aangevraagd dan dat de persoon   
 is aangenomen voor de opleiding. 
• Vrijstelling moet uiterlijk 4 weken vóór  
 aanvang van de module schriftelijk   
 aangevraagd worden, liefst zo snel   
 mogelijk. 
• Eventueel verleende vrijstellingen 
 hebben geen consequenties voor de   
 opleidingsprijs tenzij het de vrijstelling  
 voor de 100-uurs basiscursus cogni-
 tieve gedragstherapie betreft. Zie vol-  
 gende kopje voor meer informatie.
• De aanvraag van het ingsverzoek (in  
 clusief relevante bewijsstukken) dient 
 per e-mail te worden ingediend bij   
 jouw opleidingscoördinator1 . 
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Vrijstelling 100-uurs basiscursus cognitieve 
gedragstherapie
Voor de VGCt zien de hoofdopleiders 
grond om cursisten die de 100-uurs ba-
siscursus hebben gevolgd en/of lid zijn 
van de VGCt een vrijstelling van cursorisch 
onderwijs te geven. 

Wanneer je die 100-uurs basiscursus hebt 
gevolgd (afgerond maximaal 5 jaar gele-
den voor start gz-opleiding), gelden er de 
volgende kaders voor de vrijstelling voor 
het cursorisch gedeelte van de gz-op-
leiding voor de modules Inleiding in de 
gedragstherapie (30 uur) en Stemmings-, 
angst- en somatisch symptoomstoor-
nissen. Cognitief gedragstherapeutische 
basisprincipes	(SAS,	70	uur):
• Je krijgt 100 uur vrijstelling in het cur-
 sorisch programma van de gz-opleiding. 
• Vrijgestelde uren worden niet opge-  
 vuld met onderwijs, zodat het curricu-
 lum niet boven het gz-niveau uitstijgt. 
 Hiermee blijft het niveau van de  gz-
 psycholoog eenduidig en herken baar   
 voor het veld, en blijft de mogelijke 
 aansluiting op de K(N)P en verkorte PT  
 bewaakt. 
• De eerste vakken volg je met jouw 
 eigen groep zodat de groepsvorming   
 niet in het geding komt. Daarna is er  
 een periode dat je geen cursorisch 
 onderwijs volgt.
• De verleende vrijstelling voor het cur-  
 sorisch gedeelte heeft een consequen-  
 tie voor de opleidingprijs. Wanneer de  
 vrijstelling tijdig wordt aangevraagd   
 wordt de korting direct verrekend met  
 de opleidingsprijs. Wanneer de vrij-
 stelling later wordt aangevraagd 
 betaal je in eerste instantie de regu-
 liere cursusprijs. 
 De korting van € 2000,- die je ontvangt  
 vanwege de verleende vrijstelling,   
 wordt later teruggestort. 
 
Let op! Wanneer je al geregistreerd bent 

als cognitief gedragstherapeut (VGCt) kan 
in sommige situaties verruimde vrijstel-
ling worden gegeven voor het cursorisch 
gedeelte en daarnaast ook voor een deel 
van de praktijkopleiding. Neem, als je cog-
nitief gedragstherapeut bent, altijd con-
tact op met je opleidingscoördinator. 

Vrijstelling wetenschappelijk attitude
Deze vrijstelling kan aangevraagd wor-
den op basis van post-master erva-
ring in wetenschappelijk onderzoek. 
Bewijsmateriaal graag digitaal aanleveren 
bij de coördinator van jouw groep: 
1) Wetenschappelijk artikel waarvan je   
 1e auteur bent. Het artikel moet bij de  
 aanvraag worden meegestuurd. 
2) Wetenschappelijk artikel waarvan je   
 medeauteur bent. In dit geval dient   
 naast het artikel ook een toelichting   
 van de 1e auteur te worden bijge-
 voegd waarin staat omschreven wat   
 jouw bijdrage of aandeel is aan het   
 artikel.
3) Promotietraject (PhD). Indien al een   
 doctorsbul is behaald graag een kopie  
 meesturen. Indien het promotietraject  
 nog loopt graag een verklaring van   
 deelname aan een promotietraject   
 door de promotor meesturen (bijv. in   
 de vorm van een mail van promotor). 

Let op: de eerste bijeenkomst van weten-
schappelijke attitude is in de startweek 
van de gz-opleiding. Vraag daarom zo 
ruim mogelijk vóór de start van je oplei-
ding vrijstelling aan. 
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Bijlage 2: 

Taken en verantwoordelijkheden 
groepsvertegenwoordiger 

Voor elk startmoment (januari-septem-
ber) van de gz-opleiding wordt er per 
groep een groepsvertegenwoordiger 
aangesteld. De groepsvertegenwoordiger 
wordt door de groep gekozen. 
Daarnaast kiest de groep een achter-
wacht. De achterwacht vervangt de 
groepsvertegenwoordiger wanneer die 
afwezig is. 

Het heeft de voorkeur dat de groepsver-
tegenwoordiger gedurende twee jaar (van 
het cursorisch gedeelte) van de gz-oplei-
ding aangewezen blijft. 
 
De groepsvertegenwoordiger:
• spreekt namens de groep en houdt   
 dus rekening met de gevoelens of be-
 langen van de cursisten die worden   
 vertegenwoordigd;
• vertegenwoordigt de groep richting   
 (plv.) hoofdopleider, opleidingscoördi-  
 nator en docenten;
• gaat vertrouwelijk om met informatie   
 (over onderwerpen, docenten, cursis-  
 ten of andere betrokkenen);
• dient altijd ethisch te handelen; 
• participeert in de vergaderingen (zie   
 onder);
• neemt proactief contact op met de   
 coördinator indien er namens de groep  
 iets besproken moet worden met het   
 RadboudCSW of (plv.) hoofdopleider;
• is eerste aanspreekpunt van de coördi-
 nator en (plv.) hoofdopleider indien het  
 RadboudCSW iets wil bespreken met   
 de groep. 

Vergaderingen
De groepsvertegenwoordiger heeft zitting 
in de volgende vergaderingen: 

1.  Groepsvertegenwoordigersoverleg  
 • Samenstelling: alle groepsvertegen-  
  woordigers  van hetzelfde start-
  moment,  (plv.) hoofdopleider(s),   
  coördinatoren van de gz-opleiding
 •  Beschrijving: Het groepsoverleg be-  
   staat uit twee onderdelen
   a.  Inbreng van opmerkingen en 
     vragen vanuit de groep. Dit eerste 
     onderdeel kan de (plv.) hoofd-

opleider gebruiken voor het 
doen van mededelingen over  
wijzigingen in onderwijs. De 
groepsvertegenwoordiger haalt
voorafgaand aan het overleg be-
spreekpunten uit de groep op en 
neemt deze mee naar het over-
leg. Voorbeelden hiervan zijn alle 
punten, thema’s m.b.t. de inhoud 
en kwaliteit van het onderwijs, 
docenten, faciliteiten.  

b. Bespreken van module-evalua-
 ties.
 • Frequentie: twee keer per jaar,  
  in maart en september. 
 • Duur: één uur.  

2.  Vergadering van de opleidingscom-
 missie
 • Samenstelling: 4 groepsvertegen-
  woordigers, hoofddocenten, prak-
  tijkopleiders, (plv.) hoofdopleiders,   
  coördinatoren van de gz-opleiding
 • Beschrijving: De opleidingscommis-
  sie bestaat steeds uit twee onder-
  delen. 

1. Het eerste onderdeel betreft 
 evaluatie van en ontwikkelingen   
 in het cursorisch- en het praktijk-
 onderwijs. Hierin worden als vast  
 onderdeel de module-evaluaties  
 besproken. Indien nodig kan
 een groepvertegenwoordiger   
 toelichting geven op de evalua-
 tieresultaten.
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2. Het tweede onderdeel heeft als   
 onderwerp de voortgang van   
 cursisten. Aan dit onderdeel 

   nemen de groepsvertegenwoordi-  
   gers niet deel.  
  • Frequentie: twee keer per jaar 

Vergoeding 

Aanwezigheid tijdens de vergaderingen 
van de opleidingscommissie en groeps-
vertegenwoordigers op RadboudCSW 
wordt vergoed. De werkzaamheden 
kunnen worden opgevoerd onder ‘’ove-
rige taken’’. Zie ook studiegids hoofdstuk 
‘’Inhoud en opzet van de opleiding’’.

Heb je vragen over de rol van groeps-
vertegenwoordiger, dan kun je contact 
opnemen met je opleidingscoördinator.
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Bijlage 3: 

Ontwikkelingsformulier in 
cursorisch onderwijs

Wij vinden het bij RadboudCSW en als op-
leiders van de gz-opleiding belangrijk dat 
jij en ook wij een goed en volledig beeld 
hebben van jouw ontwikkeling als piog. 
Het gaat dan niet alleen om het functione-
ren en gedrag binnen de gestelde compe-
tenties van de gz-opleiding  maar ook om 
bijvoorbeeld:	leermotivatie,	reflecteren	op	
eigen gedrag, omgaan met feedback, ge-
drag binnen de groep, participatie binnen 
de les etcetera.

Daarom vragen we docenten om, als het 
nodig is, ontwik- kelingsgerichte feedback 
te geven waar het je professionele hou-
ding en attitude betreft. Het doel is om jou 
nog meer zicht te geven op ontwikkelings-
mogelijkheden binnen de opleiding. Het 
is daarmee dus nadrukkelijk een signaal 
waarmee we samen met jou bekijken wat 
het signaal betekent en of het goed is om 
ontwikkelafspraken te maken.

Om deze ontwikkelingsgerichte feedback 
van docenten laagdrempelig en transpa-
rant te houden volgen we de volgende 
stappen:
1. De docent vult het ontwikkelingsfor-  
 mulier in zodat voor jou concreet en   
 helder is waar het  over gaat.
2. De docent bespreekt samen met jou   
 het formulier. Als het kan zo snel 
 mogelijk tijdens de module zodat   
 je ook in de gelegenheid wordt gesteld  
 de feedback meteen te gebruiken.
3. Het formulier wordt na het gesprek
 met afspraken ingevuld en gestuurd   
 aan de opleidingscoördinator.
4. De opleidingscoördinator kan, als daar  
 aanleiding toe is, dit met de (plv.)   
 hoofdopleider bespreken en bekijken

 

 of opvolging nodig is. Dit kan zijn:   
 gesprek met jou, gesprek met jou en   
 praktijkopleider (indien de feedback 
 ook de praktijk raakt) of gesprek met 
 jou en de docent. De opleidingscoördi-
 nator laat jou  dat weten.
5.  Indien er een gesprek plaatsvindt wordt  
 er gekeken of vervolgafspraken nodig 
 zijn. Zo niet, dan blijft het bij het ont-  
 wikkelingsformulier. Wanneer dit wel   
 gewenst  is, dan wordt er een afspraak   
 gemaakt voor evaluatie.

Mochten er vanuit jou of de docent vra-
gen zijn hierover dan kan er altijd 
contact worden opgenomen met de 
opleidingscoördinator.
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Ontwikkelingsformulier 

Piog: Module:

Docent: Datum besproken:  

1. Wat is er gesignaleerd?  

2. Waarom is dit een probleem?

3. Wat is gewenst?

4. Hoe kan het gewenste worden bereikt?
 
5. Welke afspraken zijn gemaakt?

6. Wanneer vindt de evaluatie plaats (datum evaluatie)?
 Let op, indien sprake is van evaluatie, de conclusies daarvan later toevoegen.



27

Bijlage 4: 

Randvoorwaarden voor het 
volgen van de modules in de 
praktijk

Voor sommige modules is het nodig 
vooraf één en ander te organiseren in de 
praktijk. Bijvoorbeeld het inplannen van 
een	supervisor	met	specifieke	expertise,	
een patiënt toebedeeld krijgen met speci-
fieke	problematiek.	Hieronder	staan	per	
module deze randvoorwaarden beschre-
ven. Om de module succesvol te kunnen 
volgen dient de praktijkopleider vóór 
aanvang van de module deze randvoor-
waarden te organiseren.  

Voor aanvang van de module dient de 
praktijkopleider het volgende te organise-
ren voor een succesvol opleidingstraject 
van de piog:

Methodiek van Diagnostiek 
Kind & Jeugd: 
1.  Je moet een diagnostiek-casus prak-  
 tisch uitvoeren waarin verschillende 
 fases van de diagnostische cyclus aan   
 de orde komen. 
2.  Je moet een video-opname kunnen 
 maken van een advies dan wel    
 intakegesprek. 

Proces van psychologisch handelen 
Je moet individuele behandelingen uitvoe-
ren en níet alleen als behandelcoördina-
tor werken. 

Inleiding in de gedragstherapie 
Je	moet	een	patiënt	met	een	classificeer-
bare angst- en/of stemmingsstoornis 
zien, bij voorkeur vanaf het begin van het 
diagnostisch proces tot en met het einde 
van dit proces. Zorg er tijdig voor dat deze 
patiënt voorhanden is!!!

Angst- en stemmingsstoornissen/Stem-
mings-, angst-, en somatisch symptoom-
stoornissen (SAS)
Je moet ten tijde van deze module een 
patiënt met een primaire angst- en/of 
stemmingsstoornis kunnen behandelen. 
Zorg er tijdig voor dat deze patiënt voor-
handen is!!!

Somatische klachten VO en KJ 
Wanneer je vrijstelling hebt voor Stem-
mings-, angst-, en somatisch symptoom-
stoornissen (SAS), is het van belang tijdig 
de starten met de voorbereiding van de 
module somatiek. Binnen SAS worden 
namelijk 4 dagdelen besteed aan soma-
tische klachten en dit vormt de basis van 
deze module. In de digitale leeromgeving 
staat beschreven welke voorkennis is 
vereist om de module somatiek goed te 
kunnen volgen.

Somatische klachten VO
In de loop van het vak moet je een patiënt 
zien (casus) met een somatische klacht. 
Daarbij moet je het proces doorlopen van 
intake/ klachtanalyse tot en met het op-
stellen van een behandelplan, het voor-
stellen van het plan aan de patiënt en tot 
slot de patiënt motiveren. 

Hechting en persoonlijkheidsproblematiek
1.  Een systeem (minimaal ouders-kind)   
 om een observatie bij uit te voeren. 
2.  Je moet in de periode dat de module
 loopt een casus/patiënt zien waarbij   
 complexe problematiek of persoonlijk-  
 heidsproblematiek speelt.

Klinische neuropsychologie (zowel KJ als VO) 
Het verdient aanbeveling dat:
1.  je beschikking hebt over voldoende   
 testmateriaal op neuropsychologisch   
 vlak. 
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2.  Indien je weinig kennis/ervaring op  
 neuropsychologisch vlak hebt, moet  
 je de mogelijkheid krijgen supervisie 
 te  krijgen van een supervisor met   
 ervaring in de klinische neuropsycho-  
 logie (die ook voldoet aan de landelijke  
 eisen).
3.  je een cliënt ziet met een neuropsy-  
 chologische vraagstelling. Het hoeft   
 geen neurologie casus te zijn, mag ook  
 depressie, ADHD, autisme, psychose,   
 dementie enzovoort. 

Ontwikkelingsstoornissen
1.  Je moet beschikking hebben over 
 diagnostiekcasussen met vraagstelling  
 of er sprake is van ASS dan wel ADHD   
 (met name afnemen ontwikkelings-
 anamnese, hetero-anamnese, DSM 5
 interview, vragenlijsten).
2.  Je moet enkele sessies systeem-
 therapie kunnen bijwonen.
3.  Psycho-educatie ASS/ADHD bij patiënt  
 en systeem bijvoorbeeld ook in advies  
 gesprekken (verschillende sessies/
 verschillende patiënten).

Ernstige gedragsproblemen (voorheen 
“gedragsstoornissen”)
Voor aanvang van de module dien je na 
te denken over een casus (liefst in he-
den, mag ook verleden) waarbij sprake 
is geweest van enige vorm van gedrags-
problemen. Aan de hand van deze casus 
kunnen enkele praktische middelen zoals 
een Interactiewijzer of een risico-inventa-
risatie gedaan worden. Bij voorkeur is het 
mogelijk om een gesprek te voeren ten 
behoeve van het vormen van een werk-
alliantie, dit mag een eerste gesprek zijn, 
maar zou ook een adviesgesprek of een 
doorverwijzingscontact zijn (of een ander 
denkbaar contact waarbij het (opnieuw) 
vormen van een werkalliantie relevant is).

Groepsdynamica & Groepsdynamica 
vervolg (keuzemodule) 
Wenselijk (indien mogelijk) dien je voor 
deze module een groepsbehandeling mee 
te draaien.  

Voor de volgende modules - Kortdurend 
behandelen, gz-psycholoog in con-
text, Stoornissen in Middelengebruik 
en impulscontrole, Wetenschappelijke 
attitude, Psychotische klachten, 
Psychofarmacologie, Keuzemodules, 
-geldt	geen	specifieke	voorbereiding.
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Bijlage 5

Standaard compensatie-
opdracht

Analoog aan het doel van een bijeen-
komst is de doelstelling van de compen-
satieopdracht een verdieping van de 
bestudeerde literatuur. 

Ter compensatie van het afwezig zijn 
tijdens een bijeenkomst van 3 uur dient 
een cursist de volgende standaardop-
dracht te maken:
• De cursist dient aanvullende ver-
 diepingsliteratuur van 20 pagina’s   
 Engelstalig of 30 pagina’s Neder-
 landstalig te bestuderen. Deze 
 literatuur kan gekozen worden uit de   
 aanvullende literatuur die bij de 
 literatuuropgave van een bijeenkomst   
 staat gegeven. Ook mag de cursist zelf
 verdiepingsliteratuur bij het onder-
 werp van de bijeenkomst kiezen meer   
 gerelateerd aan zijn/haar praktijk-
 setting en voor hem/haar meer leer-
 zaam.
• De cursist vermeldt welke literatuur   
 is gelezen (referentie inclusief aantal   
 pagina’s).
• Vervolgens beschrijft de cursist in   
 maximaal één  pagina een vergelijking   
 tussen de verdiepingsliteratuur en de   
 verplichte literatuur van de gemiste   
 bijeenkomst.
•	 Daarnaast	reflecteert	hij/zij	kort	over		 	
 het onderwerp van de bijeenkomst in   
 relatie tot zijn/haar handelen als hulp-
 verlener in de praktijk (maximaal ½   
 pagina).
• Tot slot formuleert hij/zij op basis van   
	 hetgeen	is	gelezen	en	de	reflectie	hier-
 over een of meerdere leerpunten.
• In totaal resulteert de opdracht in   
 maximaal 2 pagina’s.

De compensatieopdracht moet uiterlijk 
een week na afronding van de module 
worden ingeleverd bij de opleidings-
coördinator van jouw groep:
Jelle Guldenaar (jelle.guldenaar@ru.nl), 
Annelies Jekel  (annelies.jekel@ru.nl), 
Nina Greydanus  (nina.greydanus@ru.nl)    
of 
Meike Windhorst  (meike.windhorst@ru.nl)

mailto:jelle.guldenaar%40ru.nl?subject=
mailto:A.Jekel%40ru.nl?subject=
mailto:nina.greydanus%40ru.nl?subject=
mailto:Meike.Windhorst%40ru.nl?subject=
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Bijlage 6: 

Veilig omgaan met privacy-
gevoelige informatie 

Een handleiding voor studenten van het 
RadboudCSW
Het RadboudCSW ziet het als haar verant-
woordelijkheid om de privacy te bescher-
men. Het RadboudCSW houdt zich aan de 
eisen die de Wet bescherming persoons-
gegevens stelt. Naar aanleiding van de 
Europese wetswijziging zijn wij in transitie 
om	per	25	mei	2018	te	voldoen	aan	de	
Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG). 

Het RadboudCSW maakt onderdeel uit
van de Radboud Universiteit. Het Rad-
boudCSW gaat ervan uit dat studenten 
zorgvuldig met gevoelige data omgaan. 
Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen 
dat jij vertrouwelijk met hun gegevens 
omgaat. In deze handleiding lees je hoe 
je dit doet. Informeer ook bij je werkgever 
over afspraken rondom gebruik van pri-
vacygevoelige informatie. Deze afspraken 
kunnen zwaarder wegen dat de regels die 
je hieronder aantreft. Zie: https://www.
ru.nl/studenten/tijdens-studie/regelingen 
/privacybescherming/

Beveiliging van je mobile device die je voor
je opleiding gebruikt – algemene regels.

Alle apparatuur die in het kader van de op-
leiding worden gebruikt, en informatie kan 
bevatten die onder de wet bescherming 
persoonsgegevens valt, dient voldoende te 
zijn beveiligd. Dit houdt in dat jij:
• je mobile device nooit onbeheerd 

achterlaat. Ook niet als deze is afge-
schermd met een toegangscode.   
Zie voor veilige wachtwoorden: https://
www.ru.nl/ict/algemeen/wachtwoord/;

• zorgt dat jouw device voldoet aan de 
beveiligings-instellingen en dat deze 
up-to-date zijn;

• (persoons)gegevens, bijvoorbeeld van 
cliënten, niet langer bewaart dan strikt 
noodzakelijk is;

• tijdelijke bestanden direct na gebruik 
op een USB-stick of memory-card zet.

Zie voor meer algemene beveiligingstips 
daarom: https://www.ru.nl/ict/algemeen/
informatie-beveiligen/

Gegevens binnen online leeromgeving – 
Moodle, Brightspace en video’s
De anonimiteit en privacy van de cliënt 
en de instelling dient gewaarborgd te zijn. 
Daarom worden gegevens zo algemeen 
mogelijk en geanonimiseerd weergege-
ven. Dat betekent dat er, bijvoorbeeld, 
geen namen van personen, instellingen, 
plaatsnamen e.d. vermeld worden in een 
casusbeschrijving.

Vermijd zoveel mogelijk privacygevoelige 
informatie op onze online leeromgeving 
te plaatsen. Indien dat wel nodig is, zorg 
er dan te allen tijde voor dat deze gege-
vens volledig zijn geanonimiseerd. Bij 
gebruik van video-opnames ten behoeve 
van supervisie dien je je aan voorwaar-
den te houden die hier nader omschre-
ven zijn: https://www.nvgzp.nl/nieuws/
opnamen-maken-voor-supervisie/ 

Enkele tips voor het anonimiseren van 
persoonsgegevens van cliënten: 
• verwijder personalia uit verslagen, op-

drachten en werkstukken, en zorg dat 
de cliënt niet op andere achtergrond-
kenmerken	te	identificeren	is	door	
anderen;

• zorg	ervoor	dat	cliënten	bij	filmop-
names nooit herkenbaar in beeld 
komen en dat ze niet door hun stem 

https://www.ru.nl/ict/algemeen/wachtwoord/;
https://www.ru.nl/ict/algemeen/wachtwoord/;
https://www.ru.nl/ict/algemeen/informatie-beveiligen/
https://www.ru.nl/ict/algemeen/informatie-beveiligen/
https://www.nvgzp.nl/nieuws/opnamen-maken-voor-supervisie/ 
https://www.nvgzp.nl/nieuws/opnamen-maken-voor-supervisie/ 
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herkenbaar zijn;
• zorg dat je toestemming hebt van de 

overige personen die in beeld komen;
• plaats video-opnamen bij voorkeur 

niet op de online leeromgeving of in de 
Cloud.

Let op: het RadboudCSW is niet verant-
woordelijk voor de veiligheid van (gevoeli-
ge) data die door jou als student geplaatst 
zijn.  Het RadboudCSW zal je nooit vragen 
privacygevoelige informatie van derden te 
delen.

Meldingsplicht bij beveiligingsincidenten
Het RadboudCSW is wettelijk verplicht 
alle beveiligingsincidenten te melden bij 
de Radboud Universiteit en Autoriteit 
Persoonsgegevens. Laat het ons dus di-
rect weten (via de opleidingscoördinator 
of één van de andere medewerkers) als je 
vreest dat er een potentieel datalek is of 
is geweest. Beveiligingsincidenten kunnen 
bijvoorbeeld zijn: 
• verlies of diefstal van apparatuur, zoals 

een iPad of een USB stick;
• een virus op je iPad of computer;
• andere verdachte omstandigheden.

Let op: In principe is de melder zelf niet 
persoonlijk aansprakelijk. Daarnaast 
wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk om-
gegaan met de meld-gegevens.
Het RadboudCSW maakt onderdeel uit
van de Radboud Universiteit. Zie daarom
voor meer informatie over beveiligings-
incidenten: https://www.ru.nl/privacy/ru/
meldplicht-datalekken/ 

Anonimiseren en pseudonimiseren
Pseudonimiseren is een procedure waar-
mee	identificerende	gegevens	met	een	
bepaalde rekenmethode worden vervan-
gen door versleutelde gegevens (het 
pseudoniem). Met de rekenmethode kan
voor een persoon altijd hetzelfde pseudo-
niem worden berekend, waardoor infor-
matie over de persoon, ook uit ver-

schillende bronnen, kan worden gecom-
bineerd. De Wet bescherming persoons-
gegevens is wel van toepassing op geps-
eudonimiseerde persoonsgegevens. Bij 
anonimiseren	worden	de	identificerende	
gegevens zodanig weggehaald of bewerkt 
dat de identiteit van de persoon niet meer 
kan worden achterhaald. Het koppelen 
van informatie op persoon is daardoor 
onmogelijk. De Wet bescherming per-
soonsgegevens is niet van toepassing op 
geanonimiseerde persoonsgegevens. 

https://www.ru.nl/privacy/ru/meldplicht-datalekken/ 
https://www.ru.nl/privacy/ru/meldplicht-datalekken/ 
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