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1 	
 De praktijkinstelling beschikt over een geldige opleidingserkenning in tenminste
één van de specialismen van de gezondheidszorgpsychologie ex art. 14 Wet BIG
2 	Er is binnen de praktijkinstelling een lange traditie op het gebied van patiëntgebonden c.q. klinisch-wetenschappelijk onderzoek en er is lopend onderzoek
dat plaats biedt aan het volledige dissertatie-project van een GIOS-Topklasdeelnemer
3 	De visie op en het beleid over de organisatie van het onderzoek binnen de praktijkinstelling liggen vast in actuele formele interne beleidsdocumenten alsmede
in relevante formele externe uitingen van de praktijkinstelling. Deze documenten
bevatten tevens de aan de onderzoeksthema’s gebonden personele samenstelling van de onderzoeksgroepen en de betrokken samenwerkingsverbanden
4 	Er zijn onderzoekers in dienst van de praktijkinstelling die formeel, als supervisor of begeleider namens een externe supervisor, én informeel – op afroep –
ondersteuning kunnen bieden bij het ontwikkelen van het onderzoeksvoorstel,
de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van de artikelen
5 	
De praktijkinstelling heeft een geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst
met tenminste één universitaire partner (i.c., faculteit, umc, onderzoeksinstituut)
6 	Naast de eigen wetenschappelijke staf beschikt de praktijkinstelling, al dan
niet in het kader van de onder 5 genoemde samenwerkingsrelaties, over één of
meer gepromoveerde onderzoekers die als inhoudelijk deskundig onderzoekssupervisor kunnen fungeren op het specifieke thema van het voor de GIOSTopklasdeelnemer beoogde dissertatie-project
7 	In de breedte van de praktijkinstelling bestaat er een werkklimaat waarin
medewerkers een positieve houding hebben ten aanzien van klinisch-wetenschappelijk onderzoek en waarbij onderzoek ook regelmatig op de agenda van
werkoverleggen staat
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8 	De P-opleider en de betrokken praktijkopleider van de instelling stellen nadrukkelijk belang in en verrichten bij voorkeur ook zelf wetenschappelijk onderzoek;
bieden de GIOS-Topklasdeelnemer waar mogelijk ondersteuning bij het dissertatie-onderzoek, bespreken regelmatig de voortgang daarvan en helpen actief bij
het oplossen van knelpunten
9 	Directie, management en leidinggevenden van de praktijkinstelling garanderen
de GIOS-Topklasdeelnemer en de betrokken onderzoeksbegeleiders de beschikbaarheid van een voldoende aantal uren voor het onderzoekswerk. De afspraken
hieromtrent zijn schriftelijk vastgelegd
10 	De praktijkinstelling is in staat om het verzamelen van alle benodigde onderzoeksgegevens te faciliteren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van (elektronische) dossiers en ruimte te bieden aan het verzamelen van gegevens via vragenlijsten of observaties
11 	Binnen de praktijkinstelling wordt het naleven van protocollen voor dataverzameling door hoofdbehandelaars en leidinggevenden ondersteund, uitgedragen
en gewaarborgd
12 	De praktijkinstelling biedt de mogelijkheid tot secretariële of anderszins vormgegeven ondersteuning (e.g., universitaire stagiaires of these-studenten), tenminste in het geval van het versturen van brieven of vragenlijsten, electronische datainvoer en –verwerking alsmede archiveringswerkzaamheden
13

 e GIOS-Topklasdeelnemer heeft via de praktijkinstelling toegang tot uitgebreide
D
bibliotheek inclusief online databases met full-text wetenschappelijke literatuur

14 	De GIOS-Topklasdeelnemer heeft via de praktijkinstelling de beschikking over
een computerprogramma voor statistische analyses, te weten SPSS (versie 17 of
hoger) en over de mogelijkheid voor de cursist om bij het gebruik daarvan ondersteuning te verkrijgen (hetzij binnen de praktijkinstelling of via een samenwerkingsrelatie met een onderzoeksinstituut)
15 	 D
 e GIOS-Topklasdeelnemer heeft via de praktijkinstelling de beschikking over een
computerprogramma voor het verwerken van literatuur referenties (bijvoorbeeld
‘Endnote’ of ‘Reference manager’)
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