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Regeling RINO Zuid voor psychotherapeuten tbv het volgen van de opleiding tot GZ-
psycholoog  
 
Op basis van de landelijke vrijstellingsregeling voor psychotherapeuten die de opleiding tot GZ- 
psycholoog willen volgen (vastgesteld door de kamer d.d. 4 april 2006), geldt bij RINO Zuid de 
volgende regeling: 
 
Vooropleiding 
Psychotherapeuten die de opleiding GZ-psycholoog willen volgen dienen een bewijs van inschrijving 
in het BIG-register Psychotherapeut te overleggen. De BIG-registratie PT mag niet ouder zijn dan 7 
jaar. 
 
Cursorisch onderwijs GZ-opleiding 
De verkorte GZ-opleiding dient binnen 2 jaar afgerond te worden.  
 
Het cursorisch deel van de opleiding tot GZ-psycholoog bestaat uit de volgende 4 onderdelen: 
diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken. Voor de onderdelen die betrekking 
hebben op indicatiestelling (348 uur) en behandeling (1452 uur) kunnen deze kandidaten volledig 
vrijstelling krijgen. De volgende onderdelen zouden dan nog gevolgd moeten worden: 
 

 Diagnostiek Overige taken* Nog te volgen 

Cursorisch (contacturen) 200 40 240 

Cursorisch (praktijkopdrachten) 100 20 120 

Praktijkwerkzaamheden 1116 279 1395 

Supervisie 36 9 45 

Totaal  1452 348 1800 

*overige taken: aandacht voor generalistisch werken, diverse werkvelden en doelgroepen, 
mediërende vaardigheden, etc. 
 
A. Postdoctoraal cursorisch onderwijs diagnostiek 
Kandidaten voor de verkorte GZ-opleiding dienen nog 240 uur postdoctoraal cursorisch onderwijs 
diagnostiek/overige taken te volgen. De hoofdopleider heeft vastgesteld dat daarin de volgende 
thema’s aan bod dienen te komen: 

o (Methodische) diagnostiek (60 uur), vrijstelling mogelijk indien gevolgd in PT. 
o Klinische neuropsychologie (30 uur), klinische neuropsychologie verdiepend (30 uur) of 

een extra keuzemodule doelgroep gerelateerd (30 uur).  
o K&J: Ontwikkelingspsychopathologie (60 uur) of: 

V&O: Ernstige psychopathologie (30 uur) én sychopathologie bij ouderen (30 uur) 
o Keuzemodules doelgroep gerelateerd (2x 30 uur) (voorbeelden module ouderen, 

verslaving, verstandelijk beperkten, forensisch etc.) 

 
B. Vrijstelling 
Voor geaccrediteerde modules die al gevolgd zijn kan de hoofdopleider vrijstelling verlenen. Dit geldt 
ook voor de praktijkuren die gekoppeld zijn aan de vrijgestelde modules, mits deze aantoonbaar 
conform eisen zijn begeleid. 
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Indien een kandidaat na het afronden van de PT-opleiding cursussen gevolgd heeft die hier 
gelijkwaardig aan zijn, kan bij de hoofdopleider een verzoek tot vrijstelling worden ingediend. 
Maximaal 60 uur vrijstelling (=25%) inclusief methodische diagnostiek. 
 
C. Supervisie 
De Deelnemer dient 45 uur supervisie te volgen, gekoppeld aan het cursorisch onderwijs. 
 
Praktijkwerkzaamheden  
Tot slot is het van belang dat de huidige werkplek van de kandidaat het mogelijk maakt het 
cursorisch onderwijs in de praktijk te brengen. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor de reguliere 
GZ- opleiding. De kandidaat dient werkzaam te zijn bij een door RINO Zuid voor de GZ-opleiding 
erkende praktijkinstelling. Indien de instelling niet erkend is zijn er twee mogelijkheden:  

1. De instelling voldoet aan de erkenningseisen en vraagt erkenning aan. Informatie over de 
erkenningsprocedure is te vinden op de website van RINO Zuid. Na een schriftelijke 
beoordeling volgt een erkenningsvisitatie. 

2. De instelling voldoet niet aan de erkenningseisen. In dit geval gaat de instelling een 
samenwerkingsverband aan met een erkende instelling en vindt de praktijk daar plaats.  

 Voordracht van de kandidaat vindt plaatst door de praktijkopleider. De kandidaat zal 1395 uur 
praktijkuren en 120 uur praktijkopdrachten uitvoeren, deze werkzaamheden sluiten aan bij het 
geleerde in de cursussen en vinden plaats gedurende het traject verkorte GZ. De kandidaat 
ontvangt gemiddeld 1 uur werkbegeleiding per week van een gekwalificeerde werkbegeleider1 
over de alledaagse patiëntenzorg evenredig verdeeld over de opleidingsperiode. 

 De praktijkopleider is gedelegeerd eindverantwoordelijk voor het praktijkdeel van de opleiding. 
Deze regelt de werkbegeleiding en supervisie en beoordeelt de kandidaat 2 keer gedurende het 
traject aan de hand van het competentieprofiel van de GZ-psycholoog (halverwege en aan het 
einde).  
 

Aanvraag opleidingsplaatsen: 
Indien kandidaten in aanmerking willen komen voor het traject, kan de praktijkopleider een 
kandidaat voordragen bij RINO Zuid. Dit verkorte traject richt zich op praktijkinstellingen in de regio 
Zuid-Nederland. Er kan jaarlijks in januari (bij inventarisatieronde) een aanvraag worden ingediend. 
De instroom kan twee keer per jaar plaatsvinden (voorjaar en najaar). 
 
Kosten 
De verkorte GZ-opleiding is een kwalificerende opleiding. Hiervoor geldt het dan geldende jaarbedrag 
van de GZ-opleiding, vermeerderd met de moduletarieven waarvoor ingeschreven wordt. 

                                                           
1 Werkbegeleiders  

Ten aanzien van werkbegeleiders in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog gelden de volgende eisen.  
1. Minimaal drie jaar geregistreerd als GZ-psycholoog, en minimaal twee jaar fte werkervaring als zodanig.  

2. Aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding, verworven door ervaring en/of opleiding.  

3. Werkzaam in de patiëntenzorg, binnen hetzelfde team als de piog.  

4. Tijdens werktijden van de piog voldoende aanwezig binnen de werkeenheid om aantoonbaar de begeleidingstaken 
adequaat te kunnen vervullen, met een ondergrens van 50% van de werktijd van de piog. Daarbij dient de werkbegeleider 
zicht te hebben op, en weet te hebben van, de inhoudelijke werkzaamheden van de piog.  

 

http://rinozuid.nl/praktijkinstellingen/erkenning-als-praktijkinstelling

