Onze missie is het opleiden van GZ-psychologen om kwalitatief hoogwaardige
zorg te geven aan
mensen met psychische problemen die
zich voor kunnen
doen tijdens de hele
levensloop.
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Missie
Onze missie is het opleiden van GZ-psychologen om kwalitatief hoogwaardige
zorg te geven aan mensen met psychische problemen die zich voor kunnen
doen tijdens de hele levensloop.
Een GZ-psycholoog die kwalitatief hoogwaardige zorg levert, beschikt over de
volgende (meta)competenties. Hij of zij:
•

kan adequaat onderkennende, verklarende en indicerende psychodiagnostiek uitvoeren bij uiteenlopende problematiek en verschillende
doelgroepen

•

heeft kennis van verschillende interventietechnieken en kan deze
adequaat uitvoeren

•

betrekt de biologische, psychologische en sociale context van de patiënt
bij de psychodiagnostiek en de behandeling
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•

kan regie voeren en verantwoordelijkheid nemen om het zorgverleningsproces passend vorm te geven

•

kan reflecteren op eigen handelen, mede vanuit kennis van theoretische
modellen

•

kent de grenzen van de zorgverlening door de GZ-psycholoog, en kan gericht doorverwijzen

•

kan goed functioneren in een team

•

is proactief in het bewaken van de kwaliteit van de zorg binnen de
organisatie

•

heeft een wetenschappelijke attitude: houdt wetenschappelijke ontwikkelingen bij, en implementeert ze op de werkplek

Gaandeweg de
opleiding verschuift
het accent naar
Wetenschappelijke
kritisch
ontwikkelingen vertawetenschappelijke,
len we voortdurend
maatschappelijke
naar de theorie en
en ethische reflectie
praktijk van onze
op de zorg van
opleiding.
complexe
psychopathologie.

Visie
De GZ-opleiding wordt bepaald door de dynamiek van wetenschappelijke,
maatschappelijke en didactische ontwikkelingen. Wetenschappelijke ontwikkelingen vertalen we voortdurend naar de theorie en praktijk van onze opleiding.
De maatschappelijke context betrekken we in de opleiding en geven we, indien relevant en mogelijk, ook mede vorm. We maken in de opleiding gebruik
van innovatieve en effectief gebleken didactische werkvormen.

Een beroep in ontwikkeling
– een opleiding in ontwikkeling
•

De inhoud van de opleiding is zoveel mogelijk evidence-based, theoretisch
onderbouwd, kritisch beschouwend en up-to-date.

•

De GZ-opleiding is competentiegericht en daarop toetsbaar.

•

De GZ-opleiding is gebaseerd op ervaringsleren.

•

De GZ-opleiding is duaal: een combinatie van theorie en praktijk.

•

De GZ-opleiding is dynamisch en innovatief.

De inhoud van de
opleiding is zoveel
mogelijk evidencebased, theoretisch
onderbouwd, kritisch
beschouwend en upto-date
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