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Sociotherapeut /
sociotherapeutisch
medewerker
• Forensische psychiatrie
• Geestelijke gezondheidszorg
• Verslavingszorg

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Als sociotherapeut richt je je
op het creëren van een veilige,
sociale omgeving waarin mensen
met psychische problemen
kunnen herstellen en worden
behandeld. Je bent (mede)
verantwoordelijk voor het
behandelplan, behandeldoelen,
zorgplan, signaleringsplan en/
of verlofplan. Je taken bestaan
uit het begeleiden, sturen en
motiveren van de patiënten.
Daarnaast lever je een bijdrage
aan de rapportages, overleggen
en overdracht. Je kan betrokken
zijn bij individuele en/of
groepstherapie.

Tijdens de studie
Kies een minor waarbij je
meer kennis opdoet over de
doelgroep waarmee je wilt
werken. Bijvoorbeeld richting de
Forensische psychiatrie.
Er is een stagemogelijkheid van
de Van Mesdag kliniek

Sociotherapeut in de
forensische zorg
Artikel over deze functie.
Hier wordt ook de HBOpsycholoog genoemd.

Na de studie
Als Toegepast psycholoog zal je
veelal eerst aan de slag gaan als
sociotherapeutisch medewerker.
Hiervoor heb je geen aanvullende
opleidingen nodig. Als je
werkervaring hebt opgedaan als
sociotherapeutisch medewerker
kan je doorstromen in de functie
van sociotherapeut.
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Ik zorg
Verhaal van sociotherapeut
Rianne Doedel (Toegepast
Psycholoog)

Psychodiagnostisch
werkende
•
•
•
•

Neuropsychologie
Ouderenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatie

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

De kerntaak van de
psychodiagnostisch werkende
is ondersteunen bij het
diagnostische psychologisch
onderzoek door; een testbatterij
op te stellen, tests af te nemen,
te observeren, het scoren van
de tests en de verslaglegging
hiervan te doen. Naast het
afnemen van tests richt een
psychodiagnostisch werkende
zich op interventies zoals het
geven van trainingen, voeren van
(groeps)gesprekken of het geven
van voorlichting en psychoeducatie.

Tijdens de studie
Tijdens je studie kan je de
aantekening psychodiagnostiek
behalen door de keuzecursus
te volgen en te kiezen voor een
diagnostiek stage. De minor
neuropsychologie aan het Saxion
sluit het beste aan bij deze
functie. Maar minoren gericht op
een doelgroep die jij interessant
vindt (bijvoorbeeld de minor LVB
van de Hanzehogeschool) zijn
ook geschikt.

Vereniging van
Psychodiagnostisch
werkenden
Website van de
beroepsvereniging

Na de studie
Je kan met de aantekening
direct aan de slag als
psychodiagnostisch werkende.
Echter zijn de functies van
psychologisch assistent en
psychologisch medewerker
goede startersfuncties om meer
ervaring op te doen.
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Alumnus vertelt
Verhaal van Angela
Smit werkzaam als
psychodiagnostisch
werkende bij de AFPN.

Cognitief
gedragstherapeutisch
werker
• Geestelijke gezondheidszorg
• Jeugdhulp

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Een cognitief
gedragstherapeutisch werker
(CGW’er) is een hulpverlener op
hbo-niveau die cgt-technieken
uitvoert. Je voert protocollaire en
wetenschappelijke technieken uit,
zoals:
- Met de cliënt een overzicht
maken van ontstaan, functie
en samenhang van risicovolle
gedachten en gedrag.
- Psycho-educatie
- Cognitieve interventies
- Sociale vaardigheidstraining
- Exposure-oefeningen
- Terugvalpreventieplan

Tijdens de studie
Er zijn geen specifieke minoren,
stages en/of afstudeeropdrachten
voor deze functie. Echter is
alles wat je doet richting de
GGZ/neuropsychologie van
toegevoegde waarde voor deze
functie.

Website VGCT
Hier vind je meer informatie
over de basiscursus en de
functie

Na de studie
Als toegepast psycholoog
zal je na je opleiding nog de
basiscursus CGW moeten volgen
daarnaast moet je aan een
werksettingseis voldoen. Hier
vind je meer informatie
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Filmpje
Hier wordt uitgelegd wat een
CGW’er doet

Praktijkondersteuner
huisarts GGz (POH-GGz)
• Geestelijke gezondheidszorg

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Als POH-GGZ biedt je binnen de
huisartsenzorg ondersteuning
aan alle patiënten met klachten
van psychische, psychosociale of
psychosomatische aard. Je voert
onder andere de volgende taken
uit:
- Probleemverheldering en
screening
- Begeleiding en ondersteuning
- Psycho-educatie
- Kortdurende interventies
- Preventie

Tijdens de studie
Er zijn geen specifieke minoren,
stages en/of afstudeeropdrachten
voor deze functie. Echter is alles
wat je doet richting de GGz is van
toegevoegde waarde voor deze
functie.

Website POH-GGz
De website van de landelijke
vereniging

Na de studie
Voordat je als POH-GGz aan de
slag kan zal je eerst de posthbo opleiding tot POH-GGz
moeten volgen. Voor deze functie
is minimaal 2 jaar relevante
werkervaring in de GGz vereist.
Ga daarom eerst na je studie aan
de slag binnen de GGz.
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Alumnus vertelt
Verhaal van Eliese van Deelen
werkzaam als POH-GGz

Cognitief trainer /
Cognitief revalidatietherapeut (CRT)
• Neuropsychologie
• Ouderenzorg
• Revalidatie

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Een CRT behandelt mensen
die als gevolg van hersenletsel
cognitieve beperkingen hebben
gekregen. De CRT zoekt
samen met de patiënt naar een
passende wijze van omgaan met
de cognitieve beperkingen. Als
CRT voer je onder andere de
volgende taken uit:
- Psycho-educatie
- Het aanleren van
hulpmiddelen en
compensatiestrategieën
- Vaardigheidstraining

Tijdens de studie
De minor neuropsychologie aan
het Saxion sluit het beste aan bij
deze functie. Het lopen van een
stage op een neurologie geeft je
een goed beeld van de doelgroep
waarmee je zou kunnen werken.

Website VCRT
De website van de
beroepsvereniging

Na de studie
Het beroepsveld van de
CRT is relatief klein. Het
kan daarom slim zijn om te
beginnen als psychologisch
assistent/medewerker op een
neurologie afdeling of in een
revalidatiecentrum. Zo kan je
werkervaring opdoen binnen deze
doelgroep.
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Website SCR
De Nederlandse website
van de Society for Cognitive
Rehabilitation

Persoonlijk begeleider
/ ambulant begeleider /
jobcoach
• Geestelijke gezondheidszorg
• Jeugdhulp
• Verslavingszorg

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Als begeleider ondersteun je
mensen met een verstandelijke
beperking en/of psychiatrische
problematiek bij hun dagelijkse
activiteiten en in hun
persoonlijke en maatschappelijke
ontwikkeling. Je kan aan de
slag bij dagbesteding, in een
woonvorm of bij mensen thuis
(ambulant begeleider).
Je kan binnen dit veld ook aan
de slag als werkbegeleider/
jobcoach. In deze functie help je
cliënten een passende baan te
vinden op de arbeidsmarkt en
begeleid je hen als er problemen
zijn op de werkvloer.
Binnen deze functies zijn er
ook doorgroeimogelijkheden
tot senior begeleider waarbij je
leiding geeft aan een team van
begeleiders.

Tijdens de studie
Door de minor LVB bij de
Hanzehogeschool te volgen leer
je meer over mensen met een
verstandelijke beperking. De
minor Rehabilitatie van de Hanze
is ook een goede keuze. Hier
leer je hoe je mensen kan helpen
om (weer) te participeren in de
maatschappij.

Er zijn steeds meer toegepast
psychologen werkzaam als
begeleider. Zie hieronder een
aantal linkjes naar verhalen
van alumni.

Na de studie
Je zal zien dat bij vacatures
voornamelijk wordt gevraagd
naar Social Work. Echter zien
we steeds meer toegepast
psychologen werkzaam in deze
functies (zie ook meer informatie).

Ditmar werkt als jobcoach en
woonbegeleider van mensen
met ASS
Jessica werkt als
woonbegeleider bij de VNN
Martin is ambulant
ondersteuner van jongeren
en jongvolwassenen met
meervoudige problematiek
Mitchell werkt als persoonlijk
begeleider van mensen met
een verstandelijke beperking.
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GGz-agoog

• Geestelijke gezondheidszorg
• Verslavingszorg

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Als ggz-agoog ondersteun je
mensen met psychiatrische
en/of verslavingsproblematiek
bij hun persoonlijk en
maatschappelijk herstel. Een
ggz-agoog biedt begeleiding op
alle levensgebieden zoals werk,
wonen, vrije tijd en financiën.
Je kan zowel ambulant werken
(bij mensen thuis) als in een
instelling.

Tijdens de studie
Er zijn minoren via Kiesopmaat.nl
die specifiek gericht zijn de GGzagoog. Zie bijvoorbeeld deze
minor of deze. Kijk goed naar de
toelatingseisen.

Er zijn meerdere
instellingen die de post-hbo
opleiding tot GGz-agoog
aanbieden, waaronder de
Hanzehogeschool Groningen.

Na de studie
Voor de functie van GGz agoog
moet je een post-hbo opleiding
volgen. Met je diploma van
toegepaste psychologie ben je
toelaatbaar tot deze opleiding.
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Preventiemedewerker

• Verslavingszorg

Omschrijving

Studieloopbaan

Meer informatie

Als preventiemedewerker houd
je je bezig met het voorkomen
of terugdringen van beginnende
problematiek in middelengebruik.
Je zorgt dat mensen zich beter
bewust worden van de risico’s
van middelengebruik en je geeft
kennis over verantwoord gebruik.
Taken bestaan onder andere uit:
- Voeren van
alcoholintoxicatiegesprekken
- Geven van training
en/of voorlichting /
Coachingsgesprekken

Tijdens de studie
Er zijn minoren die zich richten op
de verslavingskunde. Deze zijn
een mooie voorbereiding voor een
baan als preventiemedewerker
in de verslavingszorg. Daarnaast
kan je je afstudeerscriptie richten
op dit thema bij het Lectoraat
Verslavingskunde.

Het begint met preventie
Artikel over verandering in de
zorg en de rol die preventie
daarbij inneemt

Na de studie
Als toegepast psycholoog
kan je aan de slag als
preventiemedewerker. Een
aanvullende opleiding is
niet nodig. Echter is het
een klein beroepenveld.
Werkervaring opdoen binnen
de verslavingszorg zal je
helpen om uiteindelijk als
preventiemedewerker aan de slag
te kunnen.
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Alumnus vertelt
Hier vertelt Bill de Smeth
over zijn werkzaamheden als
preventie-medewerker

