




PROGRAMMA

• Inleiding Master

• Procedure klinische stage

• Procedure intervisie

• Procedure onderzoeksstage

• Aantekening testdiagnostiek

• Voorbeeld stage-aanbod: U-center en ACL

• Ervaringen huidige master studente



WIE IS WIE?

Natalja Sarneel: docent en programma-coördinator en 

coördinator intervisie

Ieke Winkens: docent en coördinator klinische stage

Pauline Dibbets: docent en coördinator onderzoeksstage

Cor Meesters: docent en coördinator testdiagnostiek

Chantal van Wunnik: administratieve ondersteuning



WIE IS WIE?
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ALGEMENE INFORMATIE

Voor BA GW en schakeljaar:

Onderzoeksstage (placement and thesis): https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/fhml-studenten/study-

progress/master-mental-health/placement-and-thesis-ma-mh

Klinische stage: https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/klinische-stage-master-mental-health-ma-mh

Voor FPN:

https://www.askpsy.nl/applying-master >> Related links >> FHML master mental health

Vragen? Klinische stage coördinator (Ieke Winkens)

Administratie: Chantal van Wunnik, postvak Frontoffice FPN (begane grond, UNS 40)

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/fhml-studenten/study-progress/master-mental-health/placement-and-thesis-ma-mh
https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/klinische-stage-master-mental-health-ma-mh
https://www.askpsy.nl/applying-master


MASTER MENTAL HEALTH

Track: Child and Adolescent 

Psychopathology

Track: Adult Psychopathology

Afwijkende psychische ontwikkeling van 

kinderen en jeugdigen

Afwijkende psychische ontwikkeling van 

(jong-) volwassenen en ouderen



Drie verplichte stoornis georiënteerde blokken (18 ECTS)

Klinische stage / Keuzeonderwijs (18 ECTS)

Onderzoeksstage en thesis (24 ECTS)

CURRICULUM MASTER MENTAL HEALTH (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!!)



INDELING TRACK VOLWASSENZORG (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!!)

Weken Blok Training Blok

8 Personality Disorders SCID-II & 

Crisisinterventie

Praktijkstage/Keuzeblok

8 Psychotic Disorders Kortdurende 

Ambulante 

Interventies

Praktijkstage/Keuzeblok

8 Somatoform Disorders Systeemtherapie Praktijkstage/Keuzeblok

16 Onderzoeksstage & 

Thesis

(Praktijkstage)



INDELING TRACK KIND & JEUGDZORG (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!!)

Weken Blok Training Blok

8 Internalising Disorders Therapie met kinderen 

en jeugdigen

Praktijkstage/Keuzeblok

8 Developmental

Disorders

Psychodiagnostiek Praktijkstage/Keuzeblok

8 Externalising Disorders Systeemtherapie Praktijkstage/Keuzeblok

16 Onderzoeksstage & 

Thesis

(Praktijkstage)



KLINISCHE STAGE

• Externe (GGZ) instelling, zoals ziekenhuis, psychiatrische instellingen, 

eerste- en tweedelijns praktijken, verstandelijk beperkten, 

privépraktijken, verpleegklinieken, etc. 

• Doelstelling: Klinische ervaring opdoen gericht op diagnostiek en 

behandelproces

• Toelatingseisen:

• Bachelor GW, GGZ stroom

• Relevante HBO opleiding & schakeljaar

• Master Health & Social Psychology, Developmental Psychology, Legal Psychology of 

NeuroPsychology van FPN 



KLINISCHE STAGE

• Minimaal 520 uur (komt overeen met 18 ECTS). Minimaal vereist voor 

post-master opleidingen (bijv. GZ-opleiding). Dit is inclusief intervisie.

• 2-4 dagen per week; september tot augustus; al dan niet gecombineerd 

met onderzoek

• Check criteria (document ‘Factsheet klinische stage MMH’ of bij de 

stagecoördinator)

• Voldoende leermogelijkheden

• Client contacten

• Voldoende begeleiding





PROCEDURE

• Oriënteren: wat is er en wat wil ik doen? (dit is geen keuze voor 

het leven). Stap uit je comfortzone, verbreed je blik en ga op zoek 

naar iets nieuws!

• Procedure via ons:

• Website: https://fhmlweb.unimaas.nl (februari, let op announcements!)

• 5 mogelijke opties selecteren

• Uploaden sollicitatiebrief en CV voor deze 5 opties

• Brieven van elke student worden op één tijdstip gezamenlijk 

verstuurd

https://fhmlweb.unimaas.nl/


PROCEDURE

• Ideeënlijstje 

• Zelf zoeken, buiten onze contacten, mag natuurlijk ook (en wordt 

ook aangeraden). Check de ‘Factsheet klinische stage MMH’ of 

neem contact op met de klinische stage coördinator om te 

controleren of de instelling aan de eisen voldoet.

• We faciliteren en we helpen maar we kunnen helaas niets 

garanderen!!



PROCEDURE 
https://fhmlweb.unimaas.nl
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NA DE SOLLICITATIE

• Je hebt een plek gevonden?

• Inleveren Formulier B (direct) en C bij Chantal van Wunnik

• Zonder deze formulieren mag de stage niet gestart worden!

• Je hebt nog geen plek gevonden?

• Meld je (op tijd) bij de stage coördinator

• Begin klinische stage, ook begin intervisie



INTERVISIE

Natalja Sarneel



WAT IS INTERVISIE?

• Met elkaar in gesprek gaan over problemen en situaties op het 

werk

• Analyseren van de problemen/situaties

• Adviezen en/of tips aanreiken

• Werken aan het vinden van een oplossing

• Samen onderzoekend leren

• Samen reflecteren

• Resultaatgericht overleg



INBRENG INTERVISIE

• Persoonlijke casus = de student brengt een casus in m.b.t. 

zijn/haar persoonlijk functioneren of welbevinden. Essentieel is 

dat de casus gericht is op het analyseren van gedrag, gevoel of 

functioneren van de student zelf.

• Clientcasus = de student brengt een casus in die betrekking 

heeft op een cliënt waarover hij/zij een specifieke diagnostische 

of behandeltechnische vraag heeft. 

• Educatieve inbreng = de student brengt expertise en kennis van 

zijn/haar stage-instelling in binnen de intervisie.



VERWACHTINGEN INTERVISIE

Er wordt van de student verwacht dat hij tijdens de intervisie:

• Reflecteert op zijn eigen persoonlijke leerdoelen.

• Reflecteert op zijn eigen normen en waarden, zijn houding/attitude als 

hulpverlener.

• Reflecteert op zijn mening en visie ten aanzien van de hulpverlening/het 

vakgebied.

• Reflecteert op de missie/visie van de stage-instelling.

• Discussieert met medestudenten over de verschillende stage-instellingen.

• Zijn kennis verbreedt m.b.t. het werkveld.

• Zijn eigen (stage-)ervaringen inbrengt in de intervisie.

• Een actieve bijdrage heeft in het meedenken met de ingebrachte casussen en 

aan het uitvoeren van de intervisie methodieken.



INTERVISIE PROCEDURE

• 10 intervisiebijeenkomsten (100% aanwezigheidsplicht)...

• Workshop “Look before you leap”

• Drie stageverslagen (= samen het stage-dossier)

• Afronding van intervisie d.m.v. stage-dossier

• Tussentijdse evaluatie met student, praktijkbegeleider (instelling) 

en intervisor (UM)

• Beoordeling van praktijkstage, stage-dossier en deelname aan 

intervisie

• Beoordeling door praktijkbegeleider, intervisor en 

beoordelingscommissie



EINDE STAGE: STAGE-DOSSIER

• Verslag I

• Verslag II

• Verslag III

• D-formulier (tussenevaluatie en eindevaluatie) + ondertekening.

• Digitaal inleveren bij de intervisor



Pauline Dibbets

MASTERTHESIS
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• Twee delen: Research proposal en Thesis

• Totaal 17 weken

• Research proposal: 2 ects

• Thesis: 22 ects

MASTERTHESIS
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• Engelstalig onderzoeksvoorstel

• +/- 5 pagina’s (exclusief bijlagen en referenties)

• Opbouw (zie voor meer info UM portal)

• Inleiding

• Methoden

• Statistische aanpak (evt. power analyse)

• Planning

• Ethische tabel, ppn-informatie & informed consent

• Beoordeling door 1e /UM beoordelaar: fail/pass/good

• Inleveren zie UM portal

RESEARCH PROPOSAL (MHS4524)
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• Engelstalig, in artikelvorm

• Thesis gebaseerd op empirisch onderzoek

• 10 weken actief betrokken bij het onderzoek

• Werven

• Testen 

• Data invoer

• Analyses

• Programmeren etc…

MASTERTHESIS (MHS4508)
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• Combinatiestage  alleen als er expertise is

• Onderzoeksstages

• Geen vaste sollicitatie periode, denk aan je klinische stage

• www.FHMLweb.nl   login  overzicht stageplekken

• Selecteer Master Mental Health

• Stuur een motivatie e-mail & CV  naar 

de betreffende onderzoeker/contact persoon

https://fhmlweb.unimaas.nl/Stage/Student/Default.aspx

ONDERZOEKSPLEKKEN
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• Zelf een plek zoeken

• Welke docent, tutor, college heeft jou geïnspireerd?

• Google dit topic i.c.m. research, topic, Maastricht University

• Wel een onderwerp geen onderzoeker? 

• Neem contact op met stage coördinator

http://lmgtfy.com/?q=anxiety+disorders+imagery+rescripting+maastricht+university+research

ONDERZOEKSPLEKKEN
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• 1e beoordelaar is gepromoveerd 

• ≥ 1 WO-UM aanstelling (FHML/FPN/azM/Mumc)

• WO: Todo, UD, UHD, Post-Doc, Hoogleraar

• 3e-4e jaar aio, niet i.c.m.  (co-) promotor

• BKO of examentraining  (bijna) af

• Zoek samen met 1e beoordelaar een geschikte 2e

VOOR AANVANG STAGE: TWEE BEOORDELAARS
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• Externe of combinatiestage is toegestaan maar….

• Let op! De externe plaats regelt de 1e beoordelaar

(via team of een universiteit)

• Deze 1e beoordelaar dient gepromoveerd te zijn

• Er moet onderzoeksexpertise zijn

• CV askFHML en stagecoördinator 

• Stagecoördinator brengt advies uit aan EC

VOOR AANVANG STAGE: EXTERNE PLEK
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VOOR AANVANG STAGE: STAPPENPLAN

• Klinische stage bekend  start solliciteren onderzoek

• Controleer ethische toetsing  buiten de UM, mail 

toestemming naar de ERCPN

• Zonder toestemming, geen onderzoek mogelijk (ook als 

het niet WMO plichtig is)

• Aanmelden placement (zie Umportal)

• Bij externe stage, contract via de UM (b.o.)

• Schrijf een research proposal, zie folder!

• Research proposal inleveren (fail/pass/good)



1. Kijk voor een oplossing samen met 1e beoordelaar

2. Kijk voor een oplossing met 2e beoordelaar

3. Schakel stagecoördinator in

Niet vergeten: 

PROBLEMEN?
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INFORMATIE

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/fhml-studenten/study-

progress/master-mental-health/placement-and-thesis-ma-mh

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/fhml-studenten/study-progress/master-mental-health/placement-and-thesis-ma-mh


AANTEKENING TESTDIAGNOSTIEK

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Cor Meesters, coördinator

Clinical Psychological Science



VOORWAARDEN AANTEKENING TESTDIAGNOSTIEK
(VOOR STUDENTEN MET EEN BACHELOR GW/GGZ OF HBO-

SCHAKELPROGRAMMA)

Bachelor GW, richting GGZ:
 Training computergestuurde testdiagnostiek (onderdeel blok GGZ2025 

Neuropsychological Disorders) t/m 2019-2020

 Blok GGZ2030 Psychodiagnostics m.i.v. 2020-2021 N.B.: Schakelprogramma!

Master Mental Health:
 Training SCID-II (track Adult Psychopathology)   OF

 Training Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen (track Child & Adolescent 
Psychopathology)

Minimaal 5 P.O.’s in het kader van klinische stage



VOORWAARDEN AANTEKENING TESTDIAGNOSTIEK
(VOOR STUDENTEN MET EEN BACHELOR PSYCHOLOGIE FPN)

Bachelor Psychologie FPN:
 Blok PSY/IPN3109A/B Psychodiagnostics (onderdeel jaar 3 

Bachelor Psychologie FPN)

Master Mental Health:
 Training SCID-II (track Adult Psychopathology)   OF

 Training Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen (track Child & 
Adolescent Psychopathology)

Minimaal 5 P.O.’s in het kader van klinische stage



PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK (PO)

Definitie:

Het beantwoorden van een klinische onderzoeksvraag
m.b.v. een individueel testpsychologisch onderzoek.

Drie domeinen van onderzoek:
 Intelligentie

 Persoonlijkheid/beleving

 Neuro-cognitieve functies



PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK (PO) -
VOORWAARDEN

Minstens 2 van de 3 domeinen van onderzoek moeten
adequaat vertegenwoordigd zijn.

Een PO dient gebaseerd te zijn op een
gedifferentieerde testbatterij.



AAN TE LEVEREN STUKKEN

Overzicht studieresultaten Bachelor GGZ / Psychologie FPN
 Training computergestuurde testdiagnostiek OF Blok GGZ2030 

Psychodiagnostics
 Blok PSY/IPN3109A/B Psychodiagnostics

Overzicht studieresultaten Master Mental Health:
 Blok Personality disorders (training SCID-II)
 Blok Developmental Disorders (training Psychodiagnostiek bij kinderen en 

jeugdigen)

E-Formulier

Bijlage (vraagstellingen en beschrijving testbatterij)



AANVULLENDE VOORWAARDE

De supervisor (zij/hij die het E-formulier invult en 
tekent) MOET een BIG registratie bezitten.

GZ-psycholoog

 Psychotherapeut

 Klinisch psycholoog



BEHALEN

AANTEKENING TESTDIAGNOSTIEK

Bij voorkeur tijdens de klinische stage als onderdeel
van de master MH.

Mogelijkheid tot behalen van de aantekening tot 
uiterlijk 5 jaar na afstudeerdatum.



LOGO VERKLARING

Bewijs dat iemand voldoet aan de toelatingscriteria voor 

de postacademische opleiding tot Gezondheidszorg 

(GZ) psycholoog

https://www.vlogo.nl/

https://www.vlogo.nl/


MEER INFO:

• https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/klinische-stage-master-mental-health-ma-mh

• >> Testdiagnostiek >> aantekening_testdiagnostiek.pdf

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/klinische-stage-master-mental-health-ma-mh


AANTEKENING TESTDIAGNOSTIEK

Coördinator:

Cor Meesters

Clinical Psychological Science (CPS)

Uns40, kamer A2.744

043-3881 488/486

c.meesters@maastrichtuniversity.nl



CONTACTGEGEVENS

Coördinator Master Mental Health en intervisie: Natalja Sarneel,  

natalja.sarneel@maastrichtuniversity.nl

Coördinator klinische stage: Ieke Winkens, 

i.winkens@maastrichtuniversity.nl

Coördinator onderzoeksstage: Pauline Dibbets, 

pauline.dibbets@maastrichtuniversity.nl

Coördinator aantekening testdiagnostiek: Cor Meesters, 

c.meesters@maastrichtuniversity.nl

Administratieve ondersteuning: Chantal van Wunnik,

c.vanwunnik@maastrichtuniversity.nl

mailto:natalja.sarneel@maastrichtuniversity.nl
mailto:i.winkens@maastrichtuniversity.nl
mailto:pauline.dibbets@maastrichtuniversity.nl
mailto:c.meesters@maastrichtuniversity.nl
mailto:c.vanwunnik@maastrichtuniversity.nl


VRAGEN???



Stage zoeken 

en stagelopen



Solliciteren 

 Database: doelgroep en 

werkzaamheden die je leuk vindt



 In de buurt 



 Hele jaar door nieuwe plekken



 Verder zelf zoeken (let op plekken voor de 

unie in Tilburg)



De brief 

 Ik ben erg geïnteresseerd in deze 

stageplek omdat… en ik….

 Verder ben ik goede student, leergierig 

etc. 



Tijdens het sollicitatiegesprek

 Psychologen analyseren

 Ze willen weten waarin je wil/moet 

groeien/ wat zij kunnen bieden. 



 Verwachten niet dat je het al kan

 Goed in de groep

 Spookverhalen hbo’ers sneller stage



 Positieve antwoorden



 ‘wat zijn jouw zwakke punten’

 ‘wat vind jij aantrekkelijk aan deze 

doelgroep’

 ‘hoe ontspan je’/ ‘laat je de zaken van 

stage los’



 Verder geven ze uitleg van de stage



sevagram

 Revalidatiecentrum en meerdere 

zorgcentra



 Ouderen cognitieve beperkingen

 Revalidanten en dementerenden 



 Veel testen bij revalidanten (screening, 

npo, stemming)

 Behandelplannen indirecte zorg



 Veel overleg met zorg

 Psychologen niet automatisch betrokken



 Stageplan

 Eerst meekijken

 Onder supervisie

 Zelfstandig

 casussen 



 Veel spiegelen

 Elke week een stagegesprek



 Half uurtje pauze lunch 



 Dialect



 Vakantie in overleg



 stagevergoeding


