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2018 was een jaar vol groei en nieuwe ontwikkelingen. Het
was het eerste loopjaar van het strategisch plan
Vooroplopen en Aanwakkeren. 
 
De wetenschappelijke koers van RINO Zuid en het
wetenschappelijk karakter van haar opleidingen kreeg in
december 2018 concrete uitwerking. Onder de naam RINO
Premium ontwikkelen we een aantal wetenschappelijke
activiteiten die betrekking hebben op valorisatie in de praktijk
van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek naar leren voor
het netwerk van RINO Zuid.
 
We besloten in 2018 om een permanente opleidingslocatie in
Maastricht te gaan huren. Zo geven we een concrete
uitwerking aan het in ons strategisch plan vastgelegde doel:
lokaal opleiden. 
 
De nieuwe opleiding tot orthopedagoog generalist is in 2018 in
de startblokken gezet. Het bestuur heeft voor die opleiding
prof. dr. Ron Scholte benoemd tot hoofdopleider voor de
opleiding die in samenwerking het Radboud Centrum Sociale
Wetenschappen wordt uitgevoerd. 
 
Ron was niet de enige nieuwe hoofdopleider die in 2018 bij
RINO Zuid welkom geheten werd. In december heeft het
bestuur de heer dr. Nathan Bachrach benoemd tot
plaatsvervangend hoofdopleider van de opleiding tot GZ-
psycholoog. Ook in december 2018 heeft het bestuur de
functieomschrijving van de functie van hoofdopleider POH-
GGZ vastgesteld. Een nieuwe kwalificerende opleiding.
 
In september heeft het bestuur uitgebreid gesproken met de
hoofdopleiders over de ontwikkelingen in de opleidingen en
nascholing. Belangrijkste thema’s hierbij waren 
verwetenschappelijking, gepersonaliseerd opleiden, de
verbinding master-GZ en de positionering van de
psychotherapeut in het beroepenhuis en daaruit voortkomend
de onwenselijkheid van een 4 jarige PT-opleiding voor niet GZ-
psychologen. Tevens is gesproken over de verschillen tussen
verschillende beroepen in de psychologie. Het bestuur heeft
indachtig het strategisch plan richtinggevende uitspraken
gedaan en de hoofdopleiders gestimuleerd en gemandateerd
om deze koers verder uit te werken in het nieuwe jaar. 

MARRIK VAN ROZENDAAL
DIRECTEUR

 

Namens het bestuur,
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In 2018 werd gewerkt aan een vernieuwde versie
van de opleiding tot orthopedagoog generalist in
samenwerking met het Radboud Centrum Sociale
Wetenschappen in Nijmegen waarbij vormgeving
volgens de meest recente onderwijsvormen
centraal staat. Met prof. dr. Ron Scholte als
hoofdopleider. Ron: hulpverlening is al lang niet
meer ‘one size fits all’, maar is gepersonaliseerd
maatwerk. Dat geldt ook voor onderzoek en het
onderwijs. 

We willen onze opleidingen zo goed mogelijk op
elkaar en de persoonlijke ontwikkeling van de
deelnemer laten aansluiten. In 2018 hebben we de
kaders hiervoor binnen de opleiding tot GZ-
psycholoog, samen met andere
onderwijsinstellingen in Nederland, herzien. Met
het vernieuwde vrijstellingenbeleid binnen de GZ-
opleiding dragen we bij aan meer
gepersonaliseerd onderwijs. Vanaf 2019 is het
nieuwe beleid van kracht.

Het vernieuwde curriculum vormt een betere
aansluiting op competentiegericht opleiden en
verbindt wetenschap met praktijk. We richten ons
op zeven competentiegebieden die ook staan
beschreven in het competentieprofiel. Er zijn twee
startmomenten per jaar, zodat er jaargroepen
worden gevormd. In plaats van de referentiekaders
kozen we voor aandachtsgebieden: Professionali-
teit en attitude, Psychodiagnostiek, Universele
factoren; Intra persoonlijk en Interpersoonlijk.

VERRUIMDE VRIJSTELLINGEN GZ

ONTWIKKELING VERNIEUWDE
OPLEIDING OG

ACTUALISATIE CURRICULUM
OPLEIDING PT

Er komt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor
opleidingsplekken in de GGZ. Met het geld
moeten 150 opleidingsplekken voor
basispsychologen worden gerealiseerd, bovenop
de 600 extra opleidingsplaatsen die al waren
toegezegd. De stijgende vraag naar
opleidingsplaatsen is niet onopgemerkt aan ons
voorbij gegaan. Daarom hebben wij in 2018
voorbereidingen getroffen om aan de vraag uit de
markt te kunnen blijven voldoen. 

GROEI VAN ONZE GZ-OPLEIDING
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RINO Zuid leidde in 2018 medewerkers van
Ministerie van Defensie op tot POH-GGZ, specifiek
voor de functie op de gezondheidscentra van
defensie. Naast de reguliere inhoud van de
opleiding tot POH-GGZ, gingen we in dit traject
ook in op voor defensie specifieke onderwerpen en
problematiek. Dat doen we ook door de inzet van
een aantal docenten en POH-GGZ senior coaches
die werken bij en voor defensie. In september
gingen we vol energie van start!

Om meer grip te krijgen op factoren die van
invloed zijn op de interactie met cliënten, volgen
medewerkers bij zorgorganisatie Gemiva de
training Begeleiders in Beeld. De BIB-training is
ontwikkeld aan de universiteit van Tilburg en
ondergebracht bij het scholingsaanbod van RINO
Zuid. Het is een onderzoekende training;
begeleiders krijgen via videofeedback inzicht in de
manier waarop hun emotionele intelligentie de
begeleidingsstijl beïnvloedt. Klik op de foto voor
het artikel over de training in magazine Markant.

De HKT-R is primair ontwikkeld voor
risicotaxatiedoeleinden en voorspelt recidive. De
HKT-R is niet enkel bruikbaar voor risicotaxatie
maar vooral ook voor multidisciplinaire evaluatie
van forensische behandeling met de cliënt. Bij
iedere behandelevaluatie kan nu letterlijk, met de
cliënt erbij, op individu specifieke thema’s gekeken
worden naar het actuele beeld in vergelijking met
het beeld uit een voorgaande periode. Ook in 2018
leidde we werknemers van PPC Vught op. Klik op
de foto voor het artikel over deze samenwerking. 

BEGELEIDERS IN BEELD BIJ GEMIVA

INCOMPANY TRAJECT POH-GGZ 
BIJ DEFENSIE

RISICOTAXATIE MET HKT-R

Met de module ‘Ervaringsdeskundige in de Basis
GGZ en het sociaal domein’ bevorderen we de
inzet van ervaringsdeskundigen en de
samenwerking met burgers en professionals. Elke
lesdag start met een themaochtend waarbij
gastdocenten hun expertise delen. RINO Zuid
heeft de module, op initiatief van FAMEUS en
Indigo, samen met Markieza ontwikkeld. In 2018
vond de eerste uitvoering van deze module plaats.

ERVARINGSDESKUNDIGE IN DE
BASIS GGZ EN HET SOCIAAL DOMEIN

https://rinozuid.nl/nieuws/i1909/begeleiders-in-beeld-het-gaat-over-groei
https://rinozuid.nl/rino-zuid-deelt/i2032/flexibel-betrokken-en-inhoudelijk


185
deelnemers ontvingen in

2018 hun diploma voor één
van onze opleidingen.

2000
mensen volgden in 2018
nascholing bij ons.

 
bijna
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DE  GEZICHTEN  VAN  2018

Dr. Paul Soons
Nam afscheid als hoofdopleider
POH-GGZ

Prof. dr. Ron Scholte 
Werd benoemd tot hoofdopleider
OG opleiding

Nathan Bachrach PhD 
Werd benoemd tot waarnemend
hoofdopleider GZ-opleiding 

Prof. dr. Bas van Alphen 
Werd benoemd tot hoofdopleider
GZ-opleiding 
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BESTUUR IN

BEELD

Het bestuur draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de
activiteiten van RINO Zuid en houdt toezicht
via de uitvoerend bestuurder/directeur op de
dagelijkse gang van zaken.
Het bestuur van RINO Zuid bestond in 2018
uit vertegenwoordigers van 3 universiteiten
in Zuid-Nederland en 3 vertegenwoordigers
uit het werkveld gezondheidszorg en
hulpverlening. Het bestuur heeft een
onafhankelijk voorzitter.
 
Na de statutenwijziging in 2017 heeft
bestuur in maart 2018 haar functioneren
onder leiding van GovernanceQ
geëvalueerd. We zijn tevreden over de
frequentie, lengte, voorbereiding en
interactie. Er is behoefte aan meer
verdieping en aandacht voor inhoudelijke
thema’s. Het bestuur heeft besloten eens
per twee jaar haar functioneren te
evalueren.

Onafhankelijk voorzitter:      
Dhr. drs. R. Weterings  
   
Niet uitvoerend bestuurders:
Mw. dr. M. Chatrou
Kempenhaeghe, tevens plaatsvervangend
voorzitter en bestuurslid namens RINO Zuid in
de vereniging LOGO
 
Mw. prof. dr. F. Brand-Gruwel
Open Universiteit
 
Dhr. drs. Th. van Lierop  
 
Dhr. prof. dr. P. Muris
Maastricht University
 
Mw. drs. A. van Reekum
GGZ Breburg
 
Mw. prof. dr. J. de Vries
Tilburg University
   
Uitvoerend bestuurder/directeur:  
Dhr. M. van Rozendaal MPM


