
 
 
Praktijkopleider GZ-opleiding K&J / 
Regiebehandelaar 
(minimaal 24 uur per week)  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste GZ-psycholoog of klinisch 
psycholoog die bij onze kleinschalige praktijk aan de slag wil als 
praktijkopleider voor de GZ-opleiding K&J en als regiebehandelaar. 
Als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor het verloop van 
de opleiding binnen Neuroscan, vertegenwoordig je Neuroscan bij 
activiteiten van de RINO en onderhoud je contacten met collega-
praktijkinstellingen. 
 
Kwalificaties en vaardigheden 
Wij zoeken een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog met ruime behandelervaring bij zowel 
volwassenen als kind en jeugd en passie voor het vak. Iemand die een hoge mate van zelfstandigheid 
heeft en een actieve bijdrage kan leveren aan het teamoverleg. Je bent leergierig en blijft op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen in ons dynamische vakgebied. Vanuit jouw functie neem je als 
regiebehandelaar deel aan intakes en blijf je actief betrokken bij de behandelingen bij zowel 
volwassenen als kind en jeugd. Je voert zelf ook behandelingen uit. Je neemt deel aan het MDO, bent 
beschikbaar voor overleg en intercollegiale consultatie en ondersteunt het team. 
De kandidaat die wij zoeken is minimaal 5 jaar geregistreerd als GZ-psycholoog of klinisch 
psycholoog en heeft minimaal drie jaar werkervaring als GZ- of klinisch psycholoog. Je bent bekend 
met de taken van een praktijkopleider, zoals RINO deze omschrijft en draagt graag bij aan een positief 
opleidingsklimaat.  
 
Onze werkwijze en visie 
Neuroscan is een kleinschalige praktijk in een mooi pand in het centrum van Dordrecht. Neuroscan 
biedt specialistische GGZ aan kinderen, jeugdigen en volwassenen en hun gezinnen en naasten. Wij 
kijken hierbij naar de mens in zijn totaal. We hebben niet alleen oog voor problemen die er zijn, maar 
richten onze aandacht ook op het versterken van positieve eigenschappen. We gaan er vanuit dat 
samenwerking de sleutel is tot het leveren van de beste zorg en betrekken naasten bij diagnostiek en 
behandeling. We verbinden ons dan ook graag aan zorgverleners die werkzaam zijn bij de gemeente, 
artsen en collega’s in andere praktijken of instellingen. 
 
Ons aanbod 

 een prachtige werkplek in een herenpand centraal gelegen in Dordrecht; 

 een klein team die de onderlinge sfeer en plezier hebben met elkaar van belang vindt en de 
werk-privé balans behoudt; 

 een variëteit aan ervaring en kennis vanwege de verschillende disciplines, die bij wordt 
gehouden door middel van o.a. (bij)scholing, maar ook wordt gedeeld met elkaar; 

 veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen als persoon en als professional in dit vak; 

 een vast aantal contractuele uren, in overleg; 

 een contract met uitzicht op een vast dienstverband; 

 de mogelijkheid om vanuit huis te werken, al jouw collega’s doen dit minimaal 1 dag per week; 



 een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring wordt de functie (minimaal) 
ingedeeld volgens CAO GGZ FWG 65;  

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden (eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, pensioenregeling 
en opleidingsbudget). 

 
Ben jij de persoon die wij zoeken en wil je graag deel uitmaken van het team van Neuroscan? Stuur 
dan je motivatiebrief met CV naar Annerieke Luijendijk (a.luijendijk@neuroscan.nl).  


