
Vacature voor GZ-psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut K&J (GioP) bij het 
Psychotherapeuten Team Bussum (afdeling kind & Jeugd) per januari 2023 

 
Opleidingsplaats en functie-inhoud 
Het Psychotherapeuten Team Bussum biedt per 1 januari 2023 een opleidingsplaats aan ten 
behoeve van de opleiding tot psychotherapeut K&J , voor de duur van de 3-jarige opleiding, met een 
leer-arbeidsovereenkomst van minimaal 18 en maximaal 24 uur per week. 
 
De selectie zal plaatsvinden met het opleidingsteam, waarna de kandidaat wordt voorgedragen voor 
het selectieproces bij de hoofdopleider van de RINO. 
 
Psychotherapeuten Team Bussum is een vrijgevestigde praktijk voor alle leeftijden met 7 
behandelaars, waarvan 2 met als hoofdspecialisatie kinder- en jeugd psychotherapie. De praktijk is dit 
voorjaar erkend als praktijkopleidingsplaats door RINO groep Utrecht en start met veel enthousiasme. 
Je wordt direct deel van het team en start met diagnostiek en therapieën, dus enige ervaring is 
gewenst.  
Wij zijn een professioneel en ervaren team met veel mogelijkheden voor overleg, intervisie en steun. 
Wij bieden maatwerk aan cliënten, waarbij wij onder meer gebruik maken van verschillende 
methodieken, zoals speltherapie, systeemtherapie en EMDR. De bedrijfsvoering doen wij gezamenlijk 
waarbij wij ondersteuning hebben van een officemanager.  
Wij hebben tot 2029 een contract voor de jeugd-GGZ met de gemeenten in de regio Gooi en 
Vechtstreek, en tevens hebben we voor 18+ met de meeste zorgverzekeraars een contract. 
 
Aanstelling  
De leer-arbeidsovereenkomst die we aanbieden is een Overeenkomst van Opdracht. Dit betekent dat 
je werkt als zelfstandige (ZZP-er) binnen de praktijk op basis van je registratie als GZ-psycholoog en/of 
Orthopedagoog-Generalist met ingang van 1 januari 2023, voor de duur van de opleiding (in principe 
drie kalenderjaren t/m 31 december 2026). De verdiensten zijn dus gerelateerd aan de gemaakte 
omzet (aantal contacturen) wat bij een productie van minimaal 15 contacturen per week gelijkwaardig 
is met salariëring FWG 65. 
 
Sollicitatie 
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een BIG-registratie als GZ psycholoog (K&J) en/of 
Orthopedagoog-Generalist en te beschikken over aantoonbare ervaring en affiniteit. 
 
Geïnteresseerden in deze functie kunnen t/m  30 juni digitaal solliciteren door een brief en CV  te 
verzenden naar bussum@psychotherapeutenteam.nl . Wij vinden het belangrijk dat je toelicht 
waarom je juist op deze vacature solliciteert. 
 
De praktijkopleider en toekomstige werkbegeleiders vormen samen de selectiecommissie. 
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