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INLEIDING
De tweejarige postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)
is een generalistische opleiding die sinds 1998 georganiseerd wordt. Nog steeds is er vanuit
het veld veel behoefte aan GZ-psychologen.
Met de opleiding worden zelfstandig werkende generalistische professionals in de
psychologische, orthopedagogische of geriatrische hulpverlening opgeleid. De opleiding
biedt de basis voor de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding sluit aan op de
praktijkopleidingsplaatsen, maar bereidt de deelnemers ook voor op werkzaamheden buiten
hun opleidingsplaats zodat zij in het hele werkveld inzetbaar zijn.
RINO amsterdam biedt een professionele opleiding, werkend met de meest recente inzichten
('evidence based'), cultuursensitief en breed over alle delen van de gezondheidszorg, zowel
over de basis-GGZ als over de specialistische GGZ en de overige werkvelden van de
geestelijke gezondheidszorg. Een opleiding met een prettige sfeer en goed opleidingsklimaat
waarin iedereen zich ten volle kan ontplooien.
Er starten elk jaar circa 12 GZ-opleidingen, met startdata in de maanden januari, maart, april
september en november. RINO amsterdam kent drie differentiaties voor de
GZ-opleiding:
•
•
•

Volwassenen
Kinderen & Jeugdigen
Ouderen

“Elke GZ-psycholoog legt aan het einde van het opleidingstraject een beroepseed af. Bij
RINO amsterdam resoneren de letters van EED met de uitgangspunten die centraal staan
in het curriculum: Evidence based, E-Health en Diversiteit.”
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DOELSTELLING
Met de opleiding worden breed inzetbare professionals opgeleid, die beschikken over kennis
en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling, psychologische interventies
en andere professionele taken. De GZ-psycholoog behandelt zelfstandig psychische
stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met
lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps.
De opleiding leidt tot opname in het gelijknamig BIG-register.

DOELGROEP
De opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de psychologie,
pedagogiek of gezondheidswetenschappen (met als afstudeerrichting geestelijke
gezondheidskunde) waarin een aantal vakken aantoonbaar is getoetst; zie het hoofdstuk
“praktische zaken” of onze website. Daarnaast dienen kandidaten een erkende
praktijkopleidingsplaats te hebben met een praktijkopleider die zorg wil en mag dragen voor
de praktijkopleiding.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. Hieronder worden beide
delen toegelicht.

Cursorisch onderwijs
Dit deel van de opleiding duurt twee jaar en kenmerkt zich door:

•

•
•

•

Eén dag per week onderwijs (de lesdag); in totaal 480 uur. Hiernaast is er sprake van
gemiddeld 3 uur per week literatuurstudie en 3 uur per week uitvoeren van
praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten zijn opdrachten die tijdens de opleiding
worden verstrekt en als onderdeel van de werkzaamheden binnen de praktijkinstelling
worden uitgevoerd.
Het cursorisch deel van de opleiding omvat cursusblokken op het gebied van de
diagnostiek, indicatiestelling en interventies.
Het onderwijs is praktijkgericht: er wordt gedeeltelijk gewerkt vanuit eigen casuïstiek
en setting, en vanaf het begin van de opleiding wordt theoretische ondersteuning
gegeven aan de praktijkervaring. Er wordt zowel vanuit klachtgebieden als vanuit
methoden gewerkt.
Het curriculum is als volgt opgebouwd: de eerste cursusblokken gaan over
diagnostiek en zijn breed van aard. Later in de opleiding volgen de cursusblokken
omtrent behandeling en de cursusblokken die meer specifiek van aard zijn.

Het onderwijs is globaal verdeeld in:
•
•
•
•

200 uur diagnostiek
40 uur indicatiestelling
200 uur interventies
40 uur overige taken
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Overzicht van de cursusblokken binnen de GZ-opleiding:
• Communicatieve vaardigheden in de hulpverlening
• Psychopathologie
• Inleiding Cognitieve Gedragstherapie*
• Angststoornissen*
• Stemmingsstoornissen*
• Psychodiagnostiek/Persoonlijkheidsonderzoek
• Inleiding Systeemtherapie
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Psychotische stoornissen
• Verslaving & Impulsstoornissen
• Psyche & Soma
• Seksuologie
• Werken in en met groepen
• Ontwikkelingspsychopathologie
• Psychofarmaca
• Ethiek en regelgeving
• Interculturele competenties
• Reflectiedagen
*Worden modulair aangeboden (deze worden dus niet collectief aangeboden).
De opleidingen met differentiatie Ouderen en met differentiatie Kinder & Jeugd, hebben
enkele meer specifieke en op hun doelgroep gerichte cursusblokken.
Het is mogelijk om 100 tot 120 uur vrijstelling aan te vragen voor het cursorisch onderwijs.
Ook is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor het praktijkonderwijs, tot 25% van het
totaal aantal praktijkuren. Voorwaarde hiervoor is dat er tijdens de opleiding tot cognitief
gedragstherapeut werkervaring is opgedaan bij een voor de GZ-opleiding erkende
praktijkinstelling. In dat geval kan de GZ-opleiding in 1,5 jaar afgerond worden.

Praktijk
Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en maximaal 4 jaar en kenmerkt
zich door:
•
•

Twee tot vier dagen per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in door de hoofdopleider erkende en daartoe
aangewezen praktijkinstellingen. Dit zijn instellingen in de basis- en specialistische GGZ,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg,
instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische
instellingen.
De werkervaring wordt volgens een individueel opleidingsplan opgedaan onder begeleiding
van een praktijkopleider. De taken worden verdeeld in psychodiagnostiek (40%),
indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%).
Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal
aanloopschaal 59 of schaal 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.
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Praktische zaken
Toelatingseisen:
Voorwaarde voor toelating is een afgeronde Master in de psychologie, pedagogiek of
geestelijke gezondheidskunde, waarin de volgende vakken aantoonbaar zijn getoetst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinische psychologie of orthopedagogiek
Persoonlijkheidsleer
Ontwikkelingspsychologie
Psychopathologie
Neuropsychologie
Diagnostische processen en modellen
Behandelingsmodellen en strategieën
Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
Juridische aspecten van de hulpverlening
Gespreksvoering, observatie en rapportage
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
Stage (minimaal 520 uur) waarin contact met cliënten of cliëntsystemen heeft
plaatsgevonden.

Ten aanzien van het onderdeel diagnostiek geldt dat naast een verplicht aantal studiepunten
ook de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP of de BBR-D aantekening
van de NVO moet zijn behaald, of dat aangetoond moet worden dat 3 casussen voldoende
zijn beoordeeld door een erkend supervisor.
Gezien de landelijke verschillen in vooropleiding wordt uitgegaan van een minimum aantal
van 76 studiepunten (zie hiervoor de centrale aanmeldingsbrochure) dat behaald moet zijn
als som voor bovengenoemde vakken. Daarnaast dienen kandidaten een erkende
praktijkopleidingsplaats te hebben.

De aanmeldings- en selectieprocedure verloopt als volgt:
1. Kandidaten moeten zich centraal aanmelden via vLOGO.
2. Als u aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvangt u een
LOGO-verklaring. Deze is vijf jaar geldig.
3. Hiermee kunt u solliciteren op een opleidingsplaats. Vacatures worden regelmatig
geplaatst op onze website en social media.
4. De praktijkinstelling draagt u vervolgens voor aan de hoofdopleider, die op basis van
een selectiegesprek definitief over toelating beslist.
5. U ontvangt hierna een opleidingsovereenkomst ter ondertekening.
Voorafgaande aan de eerste lesdag, tevens de kennismakingsbijeenkomst, ontvangt u een
inlogcode voor onze digitale leeromgeving mijnRINO waar u in uw persoonlijke digitale
omgeving alle informatie over de opleiding kunt terugvinden.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Informatie met betrekking tot de algemene voorwaarden, annuleringsregeling,
klachtenregeling en onderwijs en examenregeling kunt u vinden op
www.rino.nl/voorwaarden.

OPLEIDINGSLOCATIE
De opleiding vindt plaats bij RINO amsterdam, Leidseplein 5, Amsterdam. De locatie is zeer
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de auto kunt u op 2 minuten loopafstand van
het Leidseplein, betaald, parkeren. Een volledige routebeschrijving vindt u op onze website:
www.rino.nl/contact.

DATA & KOSTEN
Er starten meerdere GZ-opleidingen per jaar met startdata in januari, april en september.
De kosten voor de theoretisch-cursorische opleiding bedragen voor de opleidingen die
starten in 2020 € 18.750,-. Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.
De benodigde (hand)boeken voor de opleiding dienen in bezit te zijn van de
praktijkopleidingsinstelling. De kosten voor werkbegeleiding (90 uur) en supervisie (90 uur)
zijn ook voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

INFORMATIE
voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de coördinator van de
betreffende opleiding:
•
•
•

GZ-Volwassenen drs. Angelique van Wees, Anne Wisman, drs. Florine Troupin
GZ- Kinderen & Jeugdigen drs. Frederieke van Renswoude
GZ-Ouderen Simone van Kooten

Informatie over alle cursussen en opleidingen die RINO amsterdam verzorgt,
kunt u vinden op onze website: www.rino.nl
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RINO ● amsterdam
Leidseplein 5
1017 PR
Amsterdam
T (020) 625 08 03
E info@rino.nl
W www.rino.nl
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