Profiel deelnemers Topklas traject
Binnen dit traject worden talentvolle studenten psychologie en pedagogiek, op
voordracht van hun universiteit, in de gelegenheid gesteld om in een periode van in
beginsel zes jaar – naast een, via de reguliere opleidingsinstellingen gevolgde
aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychologisch specialist
(naar keuze klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog) – tévens te worden
opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker, mede door het tot stand brengen van
een academisch proefschrift.
De motivatie voor het bovengeschetste intensieve traject ligt in de wens om de weg naar
klinische registraties zoals GZ en K(N)P te optimaliseren door excellente psychologie- en
pedagogiekstudenten reeds vroeg te binden aan een gecombineerd traject van klinische
specialisatie en research waarbij wetenschap en patiëntenzorg hand in hand gaan. De op
deze wijze opgeleide specialisten zullen fungeren als rolmodellen voor specialisten in de
psychologie, zowel binnen de diverse gezondheidszorginstellingen als binnen de
universiteiten en dragen op deze wijze sterk bij aan de verdere ontwikkeling van de
psychologische beroepsgroep, te midden van de andere disciplines in de (geestelijke)
gezondheidszorg.
De volgende beoordelingscriteria worden daarbij gehanteerd:
De kandidaat heeft een research master afgerond in de psychologie of pedagogiek of
aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een of
meerdere publicaties in internationale peer reviewed tijdschriften.
De kandidaat heeft een klinische master in de psychologie, pedagogiek of geestelijke
gezondheidskunde afgerond.
De kandidaat heeft een aanbeveling en het commitment voor de begeleiding door een
hoogleraar voor deelname aan de Topklas.
De kandidaat is toegelaten tot de GZ opleiding bij een voor de GZ én KP of KNP
opleiding geaccrediteerde praktijkinstelling
De volgende persoonlijke eigenschappen:
Overtuigende klinisch wetenschappelijke aspiratie
Een ruime mate van zelfstandigheid en reflectief vermogen.
Evenwichtigheid en stressbestendigheid
Voldoende draagkracht om het traject in te gaan
Voldoende flexibiliteit en planningsvaardigheden
Goede communicatieve vaardigheden
Goed kunnen samenwerken, zowel interdisciplinair als multidisciplinair
De kandidaat heeft de kenmerken van een excellente professional dat wil zeggen
zowel bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit als
bovengemiddelde taaktoewijding.

De voordracht- en toelatingsprocedure
De instroom voor deze Topklas kan voortvloeien uit:
• voordrachten door hoogleraren aan praktijkinstellingen van excellente studenten
die (in principe/bij voorkeur) een tweejarige researchmaster hebben doorlopen en
zijn verkozen op basis van de lokale selectieprocedures voor de GZopleidingsplaatsen;
• tenminste voor deze eerste Topklas “zij-instroom” op basis van voordrachten van
P-opleiders, waarbij een uiterst excellente deelnemer van een GZ-opleiding (of
van het eerste jaar van de KP- of KNP-opleiding) die gevorderd is in een
promotietraject, aansluit bij de Topklas.
Toelatingsprocedure:
Ieder jaar kunnen ongeveer 8 kandidaten worden toegelaten tot de Topklas (ongeveer
5% van de jaarlijkse uitstroom van gios KP/KNP)
Kandidaten worden voorgedragen aan de leiding van de Topklas: s.lamers@rinogroep.nl
Gezien het verticale karakter van de Topklas kunnen kandidaten continu instromen dus
voordrachten kunnen gedurende het kalenderjaar worden gedaan
De voordracht gaat vergezeld van de aanbevelingsbrief van de betrokken hoogleraar en
het CV van de kandidaat
De kandidaat wordt vervolgens uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de
hoofdopleiders van de Topklas
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