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Indien 'ja'; wat motiveert je?
Verdere ontwikkeling in mijn vak als psycholoog

blijven leren en ontwikkelen

Verdere specialisatie in mijn vak

komt later mogelijk nog van pas, meer vrijheid en mogelijkheden beroep uit te oefenen

verdieping en meer doorgroeimogelijkheden

Uitbreiding van kennis en kunde over complexe problematiek, mogelijkheid tot meer beleidsontwikkeling in 

een andere functie

Sterkere positie, kennis, mogelijkheden

Verdieping op vakgebied

Meer verbreding/verdieping in complexe diagnostiek en behandeling. Daarnaast het doen van onderzoek (evt 

promoveren) en leiden van een afdeling.

Kennis en vaardigheden vergroten

Inhoudelijke verdieping en specialisatie

Betere carrière perspectieven, inhoudelijke verdieping

Verdieping qua patientenzorg. Meer financiele waardering voor psychotherapie die ik al geef, 

wetenschappelijk onderzoek en beleidstaken die ik al verricht.

Verdere verdieping inhoudelijk en beleidscomponent

Ontwikkeling, leergierigheid, ambitie en diversiteit in taken van klinisch psycholoog (niet alleen behandeling). 

Als GZ-psycholoog word je tegenwoordig vrijwel alleen maar ingezet voor behandelingen.

Verder persoonlijk ontwikkelen

Verdere ontwikkeling in mijn vakgebied



Verdieping op inhoud en verstevigen beleidsmatige inbreng

Nieuwe kennis opdoen, mezelf ontwikkelen, betere hulpverlener worden

Ik zou graag de opleiding tot klinisch neuropsycholoog gaan doen omdat ik me verder wil verdiepen en 

ontwikkelen.

Ontwikkeling, onderzoek, beleid

Verdieping vak en mij zelf

De behoefte om meer met wetenschappelijk onderzoek bezig te zijn naast mijn werk als behandelaar en 

behandelcoordinator+OR.

Wil me graag verder specialiseren in onderzoek, management, diagnostiek en psychotherapie.

Ja graag de opleiding tot Klinisch Psycholoog. Om mij verder te bekwamen in het behandel van 

psychopathologie en ook het deel wetenschappelijk onderzoek spreekt mij aan.

betere doorgroeimogelijkheden, inhoudelijke doorontwikkeling van kennis

Verdieping van behandelmogelijkheden, het managementstuk en de uiteindelijke titel

De specialist worden in behandeling voor complexe problematiek

Verdiepende kennis op het vlak van behandeling en diagnostiek, maar ook de nevenfuncties die je vanuit een 

andere positie naar hetzelfde vak laten kijken (wetenschap, management).

Verdieping psychotherapie en managmentervaring opdoen.

Verder ontwikkelen, verbreding takenpakket, financieel gunstig op lange termijn

Doorgroeien en meer de diepte in lijkt me super!

Verdieping op therapie vlak
Als GZ psycholoog doe ik onderzoek en voer ik nu alle complexe behandelingen uit , niet anders dan mijn 

collega klinisch psycholoog (Voorheen werkte ik bij een grote ggz-instelling en deed ook deze benadelingen, 

specialisaties eetstoornissen, trauma, hechting). Helaas krijg ik er minder voor betaald en heb ik nu alleen de 

mogelijkheid om dit als zelfstandige te doen voor kind en jeugd.
Verdieping in vakgebied, meer kennis en vaardigheden, meer specialisatie

Verdere verdieping in het vak, verantwoordelijkheid tav beleid, bijdragen aan ontwikkelingen in het veld 

(onderzoek).Ik zou graag meer verdieping willen om met de meest complexe cauistieken te werken en tegelijkertijd nog 

beter toegerust te zijn om collega's te begeleiden. Tevens doe ik nu meer op management en bestuurskundig 

niveau en voor deze zaken wil ik graag een theoretische achtergrond hebben maar ook coaching bij de 

werkzaamheden.

Indien 'nee'; wat weerhoudt je ervan?
Te veel tijdsinvestering voor te kleine beloning. Ook vervelend dat het alleen in een instelling kan met een 

groot contract. Voor vrijgevestigden zoals ik, die eigenlijk inhoudelijk wel geïnteresseerd zijn, is het daarom 

meerjarig commitment, terug in salaris, twijfels over hoe inhoudelijk verdiepend het is, ik doe ook onderzoek er naa

De eigen tijd en kosten die ik en mijn gezin moeten investeren. Dit is veel en zal een druk leggen om het 

gezin. En als tweede dat ik deze investering niet snel terug zal verdienen middels mijn salaris.

management taken

Teruggang in salaris in opleiding

Mijn leeftijd (63)

Ja

Erg moeilijk te combineren met zorg jonge kinderen. Het is vaak niet eens mogelijk als je max 24 uur wil werken

Duur en belasting van de opleiding (naast een jong gezin)

Geen opleidingsplaats op m’n huidige werk waar ik het goed naar m’n zin heb en qua tijd lijkt het me in 
combinaties met een gezin wel rennen uitdaging.

De slechte inschaling. Ik kan het me nu niet veroorloven om in opleiding te gaan

In hoeverre gericht op mens met verstandelijke beperking. Onderdeel verrichten van onderzoek weerhoudt me n

Ondanks de duidelijke ja is de belasting voor 4 jaren een reden om het uit te stellen. Als het 5 jaar maar 

minder belastend zou zijn zou ik al zijn gestart.

4 jaar, inclusief saai wetenschappelijk onderzoek



Reeds opgeleid tot klinisch neuropsycholoog 1994-1998 op de afdeling neurologie-kinderneurologie 

Academisch Ziekenhuis Leiden, thans LUMC, dit ruim voordat huidige opleiding KNP bestond. In 

overgangsregeling 2009 niet toegelaten vanwege ontbreken 2 wetenschappelijke artikelen. Met > 20 jaar 

Hoge kosten van een traject en terugval in salaris (terwijl ik een ervaren therapeut ben). Op dit moment veel vri

Verhoging van werkdruk, verandering van taken en verantwoordelijkheden, wellicht voldoende uitdaging binnen

huidige leven met drie kleine kinderen van 1,3 en 5jr, wellicht als ze wat ouder zijn.

Ik vraag mij af of het in mijn huidige aantal werkzame uren past. En de kosten zijn hoog.

Indien 'misschien'; waar hangt het vanaf?27 antwoorden

Tijd, supervisie, behoud van eigen praktijk

minder cgt geschoold zijn, meer analystisch geschoold zijn, maar uren maken bij een instelling als zelfstandige

Kosten en zwaarte van investering tijd en energie

De combinatie met een jong gezin

De combi werken, leren en gezin met jonge kinderen lijkt mij zwaar en moeilijk balans te vinde

Heb eigenlijk voorkeur voor opleiding tot psychotherapeut maar deze opleidingsplekken worden volgens mij mi

wanneer ik de opleiding onder werktijd kan volbrengen en deze wordt gefinancierd door de overheid, dan doe 

ik het meteen zonder twijfel en met veel plezier!

Ik vind de investering vooralsnog te veel. Ik wil mijn eigen praktijk graag voortzetten minimaal 3 dagen per 

Week en daarnaast de opleiding doen. Maar dat lijkt niet mogelijk.

Of je de mogelijkheid krijgt

Financieel red ik het niet als ik in opleiding ga

Inbedding bij huidige werkgever

Hoe ziet het (toekomstig) beroep van KP-er eruit binnen instellingen?

Moment en tijds invenstering.

De KP opleiding is interessant maar zwaar en ik merk van veel opleidelingen dat ze een forse rekening 

betalen die terecht komt bij gezin, werkzaamheden en eigen gezondheid. Momenteel heb ik veel aan mijn 

Op dit moment ‘misschien’ omdat ik een gezin met twee jonge kinderen heb. Ik heb me er nog te weinig in 
verdiept of dat voor mij te combineren valt.

Privé is het draagbaar en werk, koopt werkgever zich in

Leuke plek en goede voorwaarden qua uren/dagen zodat het haalbaar is.

Geld en de mogelijkheid om dit vrijgevestigd te kunnen doen

Of de opleidingsdag tevens betaald wordt, uitloopmogekijkhede ivm kinderwens. Aantal studie uren thuis.

Hoe ik de balans werk-privé goed kan houden. Mogelijk als de kinderen wat groter zijn én er ruimte op het 

werk komt om de opleiding in 24 uur te doen.

Zie de twijfel ;-) sluit het wel aan bij mijn hudige werk binnen orthopedagogisch behadnelcentrrum? En daar is ge

4 jaar investeren, en blijven bij een instelling.

Leuke werkplek met interessant wetenschappelijk onderzoek

De werkzaamheden die van me verwacht worden en hoe ver dat weg is. Ook twijfel ik of alle onderdelen even 

nuttig zijn als ik kijk naar mijn ontwikkelwensen.

Ik wil mijn kennis en expertise kunnen doorgeven, mensen kunnen opleiden. Er zijn te weinig 

opleidingsplaatsen beschikbaar in de ziekenhuis/neurologische setting, hetgeen een voorwaarde is om dit vak 

Als de gelegenheid zich ooit voor doet.

Eerst meer ervaring opdoen, wellicht later





 er naast, lastige combi mogelijk



inder vaak aangeboden

s geen opleidingsplek te vinden!


