
 

 

Bijlage 5 maakt deel uit van de notitie P-opleidingen van de Bascule versie 20 september 2019 (zie werkwijzer): 

 
 

Bijlage 5  Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid in kader van BIG opleiding: een 

handreiking t.b.v. de praktijk van werkbegeleiding  

Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid in het kader van BIG opleiding 1 2 

Algemeen 

Iedere professional is verantwoordelijk voor het eigen handelen en kan daarop (al dan niet 

tuchtrechtelijk) worden aangesproken. De  kernvraag in deze handreiking is wie er 

(mede)verantwoordelijk gehouden kan worden voor de activiteiten van de BIG-opleideling. De 

werkbegeleider is tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor- en ziet erop toe dat de cliënten die worden 

toevertrouwd aan de zorg van de opleideling verantwoorde zorg krijgen. De werkbegeleider gaat 

daarbij uit van datgene wat redelijkerwijs van de opleideling kan verwacht worden. De opleideling 

doet alles wat in zijn vermogen ligt om de werkbegeleider zijn verantwoordelijkheid te kunnen laten 

uitvoeren. 

 

1) psycholoog/pedagoog i.o. tot gezondheidszorg-psycholoog (PioG)  

of i.o. tot psychotherapeut (PioP) 

 

Werkbegeleider 

 

- Werkbegeleider maakt  in elke dossier aantekening dat hij/zij per …. (datum) als 

werkbegeleider betrokken is en dus eindverantwoordelijk voor onderzoek en behandeling 

wat betreft handelen opleideling. 

- Concepten van behandelplan en schriftelijke rapportage dienen vooraf en tijdig door 

werkbegeleider gelezen te worden. 

- Werkbegeleider bespreekt met de opleideling het proces van instemmen met het 

behandelplan en uitgaande rapportage. Werkbegeleider tekent mede elke uitgaande brief of 

rapportage.  

 
1 Bronnen 

- de brochure ‘Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en 

gezondheidszorgpsycholoog- specialist’, uitgave van Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen 

Gezondheidszorgpsycholoog, juni 2008.  

- Zie ook  Heinen, A., Verbraak, M., Doesschate, R. ten (2005) Verantwoordelijkheden van opleidelingen tot 

gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog en de relatie tot de praktijkopleider, werkbegeleider en de instelling. De 

Psycholoog, 40, 210-215. 

 
2 Dit document is een werkdocument wat op basis van FGzPt besluiten en in samenspraak met de opleiders, P-opleider, werkbegeleiders, 

specialisten io, de geneesheer directeur en juridische adviseurs zal worden bijgesteld aan ontwikkelingen. 
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- Bij  onderdelen waarbij de behandelverantwoordelijkheid specifiek helder moet zijn maakt 

werkbegeleider een aantekening in het dossier.  Dat betreft  oa  “bhp akkoord”,  of “suïcide-

risicotaxatie  gedaan door opleideling zorgvuldig uitgevoerd met raadpleging specialist 

(naam, MDO voorbesproken”). 

- Werkbegeleider is aanwezig bij MDO wanneer opleideling cliënt inbrengt. 

 

Opleideling 

 

- Opleideling vertelt elke cliënt/ouder bij start – op voor cliënt/ouder begrijpelijke wijze:  

- dat Bascule een opleidingsinstelling is; 

- welke opleiding is afgerond en welke men volgt;  

- wie werkbegeleider is, dat de werkbegeleider verantwoordelijk is voor de 

behandeling en dat dit betekent dat informatie wordt gedeeld, sessies kunnen 

worden bijgewoond of video opnames kunnen worden gemaakt t.b.v. de 

werkbegeleiding. 

- Mocht cliënt /ouders bezwaar aantekenen dan bespreekt opleideling dit met de 

werkbegeleider en bij blijvend bezwaar kan opleideling de behandeling niet doen.  

 

2) Gezondheidszorgpsycholoog i.o. tot Psychotherapeut (GioP)  

of i.o. tot Klinisch (Neuro) Psycholoog/Specialist (GioS)  

 

Alles wat hierboven staat geldt ook voor reeds BIG-geregistreerde opleidelingen. 

Aanvullend geldt dat een BIG geregistreerde eigen behandelingen mag doen die onder eigen 

verantwoordelijkheid vallen. Zo’n  behandeling geldt dan niet als een behandeling binnen de 

opleiding. Dit wordt zichtbaar doordat in het betreffende dossier geen aantekening van de 

werkbegeleider aanwezig is. 

NB 
In de situatie waarbij een GioS regiebehandelaar is en tevens werkbegeleider is voor een 
niet-regie behandelaar PioG of PioP, is uiteindelijke de werkbegeleider van de GioS mede 
verantwoordelijk  voor die behandeling. De GioS regiebehandelaar brengt bij problemen in 
die behandeling van de PioG of PioP, ook die cliënt in bij zijn/haar eigen werkbegeleider. Hoe 
af te stemmen en of alle brieven ook door de GioS werkbegeleider kunnen/moeten worden 
gezien is praktisch nog een vraag. In een dergelijke situatie draait het om afstemming en 
transparantie.  
 
Deze situatie van getrapte tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid achten wij niet wenselijk en 
proberen we zoveel als mogelijk te vermijden. 
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Handreiking voor de praktijk van werkbegeleiding (t.b.v. werkbegeleiders én 

opleideling) 

Algemeen 

Werkbegeleiding vindt plaats volgens de vereiste frequentie.  
(PioG/PioP/GioP: wekelijks een uur.  GioS: op maat over de casuïstiek waar de GioS nog niet 
bekwaam en bevoegd is) 
 

Werkbegeleider 

- Werkbegeleider is beschikbaar. Bij afwezigheid (op niet werkdagen en in 

vakantie/ziekteperiode) regelt werkbegeleider  in overleg  met (P)praktijk-opleider 

vervanging, evt. buiten het team, dit wordt opgenomen in het opleidingsplan. 

- Werkbegeleider spreekt met opleideling af welke cliënt wanneer samen gezien gaat worden 

en wanneer zien van video-opname volstaat. 

Werkbegeleider verheldert vooraf  met welk doel dat wordt gedaan (voor kind/ouders en 

voor het leerproces van de opleideling). 

- Werkbegeleider ziet erop toe dat de  P(G)ioP primair psychotherapie geeft.  

Opleideling 

Proces cliënt-inhoudelijk 

- Gedurende de gehele opleidingsperiode zorgt de opleideling ervoor dat de werkbegeleider 

een goed overzicht heeft van zijn caseload. 

- PioG/PioP doet taken alsof men de opleiding heeft behaald. Met ander woorden: alle zaken 

die een GZ in de Bascule als regiebehandelaar wordt geacht te doen, worden door 

opleideling zo voorbereid dat werkbegeleider feedback kan geven (en alleen bv. de laatste 

user knop hoeft in te drukken om diagnose te koppelen of onderaannemersovereenkomst 

hoeft te verzenden).  

- Opleideling rapporteert uitgebreid, zodat werkbegeleider proces kan volgen. 

- Opleideling zorgt dat dossier wekelijks is bijgewerkt.  

- Cliënten worden door opleideling in MDO ingebracht. Opleideling bereidt dit voor met 

werkbegeleider. 

- Opleideling maakt verslag  van de werkbegeleiding in cliëntdossier waaruit op te maken is 

welke adviezen in de werkbegeleiding zijn besproken, welke besluiten zijn genomen en evt. 

welke afwegingen daarbij zijn gemaakt .  

- Opleideling plant evaluaties met cliënten zo dat werkbegeleider aanwezig kan zijn. 

- Opleideling brengt  conform de afspraak met de werkbegeleider alle cliënten pro-actief in de 

werkbegeleiding , met daarin zowel wat urgent /ingewikkeld is als voortgang en 

dossiervorming. 

- Opleideling is in opleiding om te leren dus brengt eigen onzekerheid en evt. eigen missers/ 

fouten in werkbegeleiding in. Ook werkbegeleider is hierin actief. Dit alles in steunende 

context.  

 



 

4 
 

 

 

Proces aangaande risicosituaties 

- Op indicatie vraagt opleideling extra werkbegeleiding aan of vraagt de werkbegeleider extra 

aanwezig te zijn bij moeilijke gesprekken  en de opleideling past daarvoor de eigen agenda zo 

nodig op die van de cliënt en werkbegeleider aan.  

- In risico situaties brengt de opleideling de werkbegeleider altijd tussentijds op de hoogte, 

door mondeling contact te zoeken en dan samen een stappenplan dan wel veiligheidsplan af 

te stemmen (dit geldt voor risicosituaties als ook bij een dreigende klacht).  

Proces aangaande leerproces opleideling 

- Opleideling plant de werkbegeleidingsgesprekken ruim van te voren zowel in eigen agenda 

als in de agenda van de werkbegeleider- e.e.a. in afstemming met de werkbegeleider.  

- Opleideling maakt een kort procesverslag over wat in werkbegeleiding aan de orde kwam 

(patiëntgebonden en niet patiëntgebonden) en levert dat voor de volgende werkbegeleiding 

in bij de werkbegeleider.   

- Opleideling meldt niet geplande afwezigheid aan werkbegeleider (en teamleider). 

 

 

Door Marlies van Dijk en Janet Noorloos, resp. P -opleider en vervangend P-opleider van de Bascule. 

 


