
    

 

 

Vacature voor de opleiding tot GZ-psycholoog 

 

Psychologie Praktijk Amsterdam en het BovenIJ ziekenhuis bieden gezamenlijk een GZ-

opleiding aan. Wij zijn opzoek naar een nieuwe opleideling per 1 april 2022.  

Psychologie Praktijk Amsterdam (PPA) is een groepspraktijk. Het betreft een maatschap van 

drie personen, met verschillende GZ-psychologen, WO-psychologen en PioG’s in loondienst. 

De PPA biedt generalistische basis GGZ vanuit de hoofdlocatie op de Van Baerlestraat en in 

verschillende gezondheidscentra/huisartsenpraktijken in Amsterdam. De opleidelingen 

werken op de hoofdlocatie.  

Het BovenIJ ziekenhuis is een relatief klein algemeen ziekenhuis gelegen in Amsterdam 

Noord waar algemene ziekenhuiszorg wordt geboden aan de bewoners van Amsterdam Noord 

en omstreken. Binnen het BovenIJ ziekenhuis wordt psychologische zorg geleverd op 

aanvraag van alle medisch specialisten en richt zich op psychische problematiek in relatie tot 

een lichamelijke aandoening. De vakgroep Medische Psychologie is een zelfstandige 

vakgroep bestaande uit één klinisch psycholoog, twee GZ-psychologen, een 

psychodiagnostisch medewerker en een secretaresse. De psychologen werken in 

loondienstverband. Tevens zijn zij lid van de Medische Staf. 

De opleiding duurt twee jaar. Iedere werkweek ben je twee dagen bij Psychologie Praktijk 

Amsterdam en twee dagen in het ziekenhuis. De vijfde dag heb je les bij de RINO op het 

Leidseplein in Amsterdam. Het is niet mogelijk om de opleiding bij ons in deeltijd te doen.  

Je krijgt een arbeidsleerovereenkomst voor de duur van de opleiding bij Psychologie Praktijk 

Amsterdam. Voor twee dagen per week word je gedetacheerd naar het BovenIJ ziekenhuis. 

Het is mogelijk om al eerder te starten met werkzaamheden bij de PPA. Op die manier ben je 

al vast gewend aan één van de werkplekken voordat de opleiding begint.  

Op beide werkplekken wordt je wekelijks begeleid door een werkbegeleider en een 

supervisor. 

De voornaamste werkzaamheden:  

• Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling 

• Het verrichten van kortdurende behandelinterventies 

• Deelname aan overleg en intervisie  

Wij zoeken kandidaten met een LOGO verklaring en enige postacademische praktijkervaring 

in de GGZ. 

  



Voor verdere informatie kun je kijken op  

www.psychologiepraktijkamsterdam.nl  

en 

https://www.bovenij.nl/Poliklinieken/Medische-psychologie-polikliniek.html 

 

Ben je geïnteresseerd, dan kan je een sollicitatiebrief, CV en LOGO-verklaring mailen naar 

m.kroon@psychologiepraktijkamsterdam.nl 

 

Sluitingsdatum: 1 september 2021 
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