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BESTUUR

2019 was het jaar waarin de groei van het aantal
deelnemers in opleidingen en van de
nascholingsactiviteiten van RINO Zuid heeft
doorgezet.

Enerzijds door steeds meer vraag naar gekwalifi-
ceerde BIG-professionals, anderzijds door de start
van de nieuwe opleiding Orthopedagoog Generalist
die RINO Zuid in samenwerking met RadboudCWS
aanbiedt. De forse groei van onze nascholings-
activiteiten met een onderscheidend aanbod is ook in
2019 doorgezet, waarmee we die ambitie steeds
meer waarmaken.

De uitvoering van het strategisch plan 2018 - 2022
‘Vooroplopen en aanwakkeren’ verloopt volgens plan.
Nagenoeg alle geformuleerde ambities en doelen
werden uitgewerkt in concrete activiteiten. 

MARRIK VAN ROZENDAAL
DIRECTEUR

Namens het bestuur,



OPLEIDINGEN  -  RINO  ZUID 2019

In november 2019 startte de opleiding tot
Gezondheidszorgpsycholoog in Caribisch
Nederland. Het initiatief voor de opleiding is
genomen door Mental Health Caribbean, de GGZ-
instelling voor Bonaire, St-Eustatius en Saba, die
de status van bijzondere gemeente van Nederland
hebben. Om de geestelijke gezondheidszorg op
het gebied van kwaliteit en patiënten rechten te
verbeteren, is opleiding tot BIG-geregistreerd
gezondheidspsycholoog, een belangrijke stap.

Op vrijdag 15 november namen we fonkelend
afscheid van onze hoofdopleider van de opleiding
tot Orthopedagoog generalist Paul Termaat.
Tijdens deze middag ontving Paul, voor hem als
volledige verrassing, een koninklijke
onderscheiding van de burgemeester van
Boxtel.

In 2019 ging de nieuwe opleiding tot
Orthopedagoog Generalist voor Zuid en Oost
Nederland die we samen met het Radboud
Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) hebben
opgezet van start. De nieuwe opleiding OG is
vooral gericht op verbinding maken en allianties
aangaan om jeugd en verstandelijk beperkten te
helpen. Daarmee leiden wij orthopedagogen op tot
bruggenbouwers.

AFSCHEID HOOFDOPLEIDER PAUL
TERMAAT

OPLEIDING GZ-PSYCHOLOOG OOK
IN DE CARIBISCHE LANDEN

OPLEIDING TOT ORTHOPEDAGOOG
GENERALIST VAN START

ANNEMARIE BROEKHUIJZEN
HOOFDOPLEIDER POH-GGZ

Voor de opleiding POH-GGZ heeft RINO Zuid
dezelfde kwaliteitsstructuur als voor de BIG
opleidingen: met een opleidingscommissie en een
inhoudelijk verantwoordelijke hoofdopleider. Zo
waarborgen we een optimale verbinding tussen
theorie, wetenschap en praktijk. Annemarie
Broekhuijsen is met haar benoeming de enige
hoofdopleider POH-GGZ in Nederland. Ze ging op
1 juli van start.



OPLEIDINGEN  -  RINO  ZUID 2019

RINO Zuid ontstond in 1984 in Maastricht met als
doel de opleiding tot psychotherapeut te verzorgen
in Zuid-Nederland. Sinds 2002 zijn we gevestigd in
Eindhoven, midden in ons verzorgingsgebied.
Vanaf het najaar van 2019 kwam daar een eigen
locatie in Maastricht bij. We leiden vanaf het
najaar 2019 GZ-psychologen op maar
onderzoeken ook of we nascholings-trajecten en
een POH-GGZ groep in Maastricht kunnen starten.

In november 2018 kwamen hoogleraren,
praktijkopleiders, hoofdopleiders en andere
betrokkenen samen om te praten over een betere
verbinding tussen de master psychologie en de
GZ-opleiding. Voortvloeiend uit deze avond
ontwikkelden we in 2019 een schakelprogramma
waarmee masterpsychologen actief voorbereid
worden op de opleiding tot GZ-psycholoog. Voor
talentvolle masterpsychologen wordt hiermee
de wachttijd tussen master en GZ-opleiding
verkort.

In 2019 werd RINO Premium opgezet, een
bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten
en projecten, speciaal voor ons netwerk. In mei
was de eerste bijeenkomst over Shared Decision
Making in de GGZ met Margot Metz. In september
volgde een bijeenkomst over Machine Learning in
de GGZ met Joran Lokkerbol. In een derde
bijeenkomst lichtte Yvonne Stikkelbroek het
onderzoek naar terugvalpreventie bij depressie bij
jongeren toe. Karin van de Berg vertelde over haar
onderzoek naar imagery technieken bij mensen
met een bipolaire stoornis. 

SCHAKELPROGRAMMA

LOCATIE MAASTRICHT

RINO PREMIUM

PI Vught is een aantal jaar geleden begonnen met
een maatwerktraject in samenwerking met RINO
Zuid vanwege de behoefte aan gestructureerde
risicotaxatie. Sinds januari 2019 is iedereen die
betrokken is in de behandeling van de PPC
gedetineerden getraind en is de HKT-R als
risicotaxatie-instrument volledig geïmplemen-
teerd. Annet Versantvoort, adviseur Opleiding en
Ontwikkeling vertelt: "De training geeft medewer-
kers een handvat in de begeleiding van patiënten.
Daarmee gaan ze zelfverzekerder om met
onverwachte of lastige situaties op de werkvloer.

HKT-R 

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


188
deelnemers ontvingen in

2019 hun diploma voor één
van onze opleidingen.

1500
mensen volgden in 2019
nascholing bij ons.

bijna



DE  GEZICHTEN  VAN  2019

Annemarie Broekhuijsen
Opleiding tot POH-GGZ

Ron Scholte
Opleiding tot orthopedagoog

generalist

Nathan Bachrach
Opleiding tot gezondheidszorg-

psycholoog

Bas van Alphen
Opleiding tot gezondheidszorg-

psycholoog

Ger Keijsers
Opleiding tot klinisch psycholoog

Agnes Scholing
Opleiding tot psychotherapeut



DE  GEZICHTEN  VAN  2019

Jeroen Dewinter
Opleiding tot psychotherapeut en

klinisch psycholoog

Paul Termaat
Nam afscheid als hoofdopleider

Arno van Dam
Nam afscheid als hoofdopleider



RINO ZUID 2019

RESULTAAT 2019 (BEDRAGEN IN EURO X 1.000)

Opbrengsten uit opleidingen

Overige opbrensten

Bruto resultaat

Directe opleidingskosten

Overige bedrijfskosten

Totale bedrijfskosten

Resultaat

5.210

181

5.391

3.465

1.857

5.322

69



RINO ZUID 2019

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 2019
uit vertegenwoordigers van 3 universiteiten
in Zuid-Nederland en 3 vertegenwoordigers
uit het werkveld gezondheidszorg en
hulpverlening. Het bestuur heeft een
onafhankelijk voorzitter.

Ariette van Reekum en Saskia Brand
Gruwel zijn in 2019 teruggetreden als
bestuurslid i.v.m. aanvaarding van een
andere functie. De vrijgevallen
bestuurszetels zijn inmiddels weer ingevuld,
waarmee de bestuurlijke continuïteit is
gewaarborgd. Het bestuur heeft besloten
een extra bestuurszetel in te stellen namens
het werkveld Kinderen en Jeugd. Ook
deze zetel is inmiddels ingevuld.

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

Dhr. drs. Th. van Lierop  

Dhr. prof. dr. P. Muris
Maastricht University

Mevr. drs. A.M.A. Schram
GGZ Oost Brabant

Mevr. drs. G.J.M. Huibregts
Combinatie Jeugdzorg

Dhr. prof. dr. A.Bos
Open Universiteit

Mw. prof. dr. J. de Vries
Tilburg University
   
Uitvoerend bestuurder/directeur:  
Dhr. M. van Rozendaal MPM


