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1. INLEIDING 
Toegang hebben tot onderwijs en je daar ontwikkelen: het is een recht van ieder kind. Echter, niet voor 

ieder kind is dit een vanzelfsprekendheid. Er gaan nog altijd kinderen en adolescenten niet (meer) naar 

school en soms sluit het onderwijs onvoldoende aan bij wat nodig is. 

 

Om (passend) onderwijs voor ieder kind en iedere adolescent mogelijk te maken, is een 

ondersteuningssysteem noodzakelijk dat docenten, teams en schooldirecties (verder) helpt in het 

vormgeven van het onderwijs, het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het bieden van een zo 

passend mogelijk onderwijsaanbod, ook en juist aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als 

schoolpsycholoog kun je een belangrijke bijdrage leveren aan (passend) onderwijs voor iedere leerling, en 

daarmee ook aan het voorkomen van problemen en voortijdige schooluitval.  

 

Een schoolpsycholoog is een scientist practitioner, een expert op het gebied van leren en mentale 

gezondheid in het onderwijs (PO, VO, SO, VSO, MBO). Een schoolpsycholoog is dé professional in het 

onderwijs die kan schakelen tussen de verschillende niveaus in en om de school en verbindingen legt 

tussen onderwijs en jeugdhulp. 

 

De postacademische opleiding Schoolpsycholoog biedt een combinatie van theoretische kennis en 

praktische vaardigheden. Daarmee kan de schoolpsycholoog binnen dit brede werkterrein professioneel en 

actief handelen én reflecteren op het eigen handelen.  

 

2. DOELSTELLING 

 

Het doel van de opleiding Schoolpsycholoog is om je als psycholoog of orthopedagoog zó op te leiden dat 

je in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren in de volle breedte van het vak en op het snijvlak van 

onderwijs en jeugdhulp. 

 

De werkzaamheden van de schoolpsycholoog strekken zich uit van diagnostiek en begeleiding bij 

individuele leer- en ontwikkelingsproblematiek tot en met het (mede) bepalen van (boven)schools beleid. 

De schoolpsycholoog werkt dus op verschillende niveaus en kan snel en adequaat schakelen tussen deze 

niveaus. Zij/hij is bij uitstek degene die vanuit verschillende perspectieven informatie kan integreren. De 

schoolpsycholoog heeft een belangrijke rol bij het initiëren en implementeren van 

ondersteuningsactiviteiten binnen de school of bovenschools en is in staat een inspirerende bijdrage te 

leveren aan beleidsontwikkeling in het onderwijs. Zij/hij is sparringpartner van schoolleiders en schakel 

tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdhulp. 

 

Ten grondslag aan de werkzaamheden ligt de professionele attitude van de schoolpsycholoog, die bestaat 

uit vier pijlers: handelen als scientist practitioner, maatschappelijk sensitief handelen, ethisch-moreel 

handelen en reflecteren op eigen handelen (conform het beroepsprofiel van de schoolpsycholoog). 

 

De opleiding leidt tot registratie als Kinder - en Jeugdpsycholoog NIP en registratie op postmasterniveau in 

het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 

 

Een compleet overzicht van de kennis, vaardigheden en attitude van de schoolpsycholoog zowel binnen de 

jeugdhulp als het onderwijs is te vinden in het Beroepsprofiel Schoolpsycholoog (beschikbaar op 

aanvraag). 

 

3. DOELGROEP 

 

De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is bedoeld voor gedragswetenschappers (psychologen 

en orthopedagogen) die werkzaam zijn in het onderwijs of op het snijvlak van zorg en onderwijs. Dat 

betekent dat je reeds (meer of minder) ervaring hebt als professional in het werkveld en de verschillende 

rollen van de schoolpsycholoog al in meer of mindere mate uitvoert. 
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Een belangrijke eis is dat je in de functie van gedragswetenschapper werkzaam bent binnen een geschikte 

praktijkplaats. De eisen voor praktijkplaatsen vind je verderop in deze brochure.  

 

De vooropleidingseis is een masteropleiding aan een universiteit in ontwikkelingspsychologie of 

orthopedagogiek.  

 

Tevens dien je in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP of de 

diagnostische aantekening van het NVO. 

 

Meer informatie over de aanmelding en selectie voor de opleiding vind je achterin deze brochure. 

 

4. LOCATIES 

 

In Nederland wordt de opleiding Schoolpsycholoog op twee plaatsen aangeboden, namelijk in  

Amsterdam:    RINO amsterdam  

Nijmegen:     Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 

 

 

5. PROGRAMMA 
De opleiding beslaat één dag per week (6 uur) cursorisch onderwijs en in principe vier dagen per week 

(bezoldigd) werk in de praktijk. Je kunt ook als parttimer deelnemen aan de opleiding, mits dit niet minder is 

dan 24 uur per week. In dat geval loopt het praktijkgedeelte van de opleiding inclusief de supervisie nog 

langer door, terwijl het cursorisch deel van de opleiding na twee jaar wordt afgerond.  

 

Het programma van de opleiding is zo opgebouwd dat alle niveaus van het schoolsysteem en de totale 

regulatieve cyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen.  

Systemische niveaus (doelgroepen): 

• Leerling en ouder       

• Leraar en groep 

• School 

• Bestuur en/of Samenwerkingsverband 

• Ketenpartner(s) 

Regulatieve cyclus: 

• Signaleren 

• Analyseren 

• Adviseren 

• Interveniëren: begeleiden en behandelen 

• Evalueren    

 

Het onderwijs bestaat uit modules rondom de volgende 10 thema’s: 

- Normale en problematische ontwikkeling op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren. 

- Normale en problematische ontwikkeling op het gebied van cognitief functioneren. 

- Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en handelingsgericht werken (HGW). 

- Effectieve interventies op het gebied van sociaal-emotionele problemen. 

- Effectieve interventies op het gebied van leerproblemen. 

- Didactiek, klassenmanagement, groepsdynamiek, onderwijsmethodieken (inclusief leraarcoaching) 

- Beleidsmatige en organisatorische aspecten van het onderwijs, actuele ontwikkelingen binnen het 

onderwijs en de plek van onderwijs in de maatschappij. 

- Onderzoeksgestuurde onderwijsinnovatie. 

- De kaart van de jeugdhulp en actuele ontwikkelingen in landelijk en regionaal beleid op het gebied 

van jeugdhulp. 

- Professionele vaardigheden.  

 

De vier pijlers van de onderliggende professionele attitude (handelen als scientist practitioner, 

maatschappelijk sensitief handelen, ethisch en moreel handelen, reflecteren op eigen handelen) zijn door 

de hele opleiding verweven en komen aan bod in de verschillende modules. Daarnaast zijn er de modules 
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Beroepsprofiel en Beroepsethiek (waarin de professionele attitude de volle aandacht krijgt) en Scientist 

Practitioner (waarin wetenschappelijk onderzoek doen centraal staat). 

 

Gedurende de opleiding werk je aan je persoonlijke professionele ontwikkeling. Hierin komt samen wat 

geleerd wordt in de praktijk, de modules en de supervisie. Je schrijft aan het begin van de opleiding een 

persoonlijk opleidingsplan, er zijn voortgangsgesprekken en er is een eindgesprek. 

 

De modules worden gegeven door ervaren deskundigen uit het veld, met een specifieke expertise. In de 

opleidingsgroep wordt kennis gedeeld en feedback gegeven op elkaars handelen in de praktijk. Dit vormt 

een sterke basis voor het integreren van nieuwe kennis en vaardigheden in de werksituatie. Dat betekent 

dat in de opleiding gebruik gemaakt wordt van de ervaringen en expertise van de cursisten. Er wordt 

gestreefd naar heterogene groepen: groepen van cursisten die werken in verschillende werkvelden binnen 

het onderwijs. Het betekent ook dat er een interactieve onderwijsaanpak wordt gehanteerd met activerende 

werkvormen. Cursisten worden hierbij uitgedaagd om vanuit hun eigen ervaring, niveau van bekwaamheid 

en referentiekader hun inbreng te hebben, vragen te stellen en zich te ontwikkelen. Daarom worden er ook 

principieel geen vrijstellingen voor modules gegeven. 

Omdat de uiteindelijke opbrengst van de opleiding zich moet uiten in de onderwijspraktijk, maakt het 

vertalen van theorie naar praktijk voortdurend deel uit van het modulair onderwijs.  

 

 

Een afgestudeerde schoolpsycholoog aan het woord –Fiona Looman 

Als je me vraagt wat de opleiding tot schoolpsycholoog me gebracht heeft, dan is het belangrijkste 

antwoord dat ik me een échte professional voel, in iedere cel van mijn lijf! Door de aangeboden literatuur, 

informatie uit bijeenkomsten en praktische opdrachten ben ik mijn eigen visie op onderwijs gaan 

ontwikkelen, een basis voor mijn handelen. Het is mooi om te zien dat wanneer je een visie uitdraagt en je 

in gesprek gaat met collega’s een visie zich kan verspreiden. Geweldig om die beweging binnen je school 

in gang te kunnen zetten!  
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Mijn helicopterview heeft een groter bereik gekregen en ik kan nu beter in- en uitzoomen. Waar men binnen 

een school gauw geneigd is om in te spelen op de (problematiek van de) individuele leerling, kijk ik nu 

eerder naar het schoolbeleid en het handelen van de leerkracht in relatie tot de hulpvraag van deze 

individuele leerling. Door een interventie op schoolniveau of door in te zetten op de leerkracht, bijvoorbeeld 

middels coaching, zal niet alleen deze ene leerling geholpen worden maar zullen meerdere leerlingen 

profiteren. Bij het zoeken naar een interventie ben ik sinds de opleiding ook scherper op de effectiviteit van 

de interventie; ik ben een scientist practitioner. 

Daarnaast ben ik een interessante gesprekspartner geworden voor de directie van de school, de bredere 

scholenorganisatie en het samenwerkingsverband. Door kennis te hebben van processen binnen alle lagen 

van het onderwijs schuif ik vaak aan wanneer nieuw beleid wordt gemaakt of bestaand beleid aangepast 

moet worden. Ik denk ook dat hier een belangrijke rol voor de schoolpsycholoog ligt: in beleid komen alle 

lagen samen en worden deze lagen met elkaar verbonden 

6. PRAKTIJKPLAATSEN 
Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de praktijkplaatsen op scholen in het regulier en speciaal 

basis-, en voortgezet onderwijs, MBO, bij onderwijsadviesdiensten of samenwerkingsverbanden. Je werkt 

binnen één van deze settings in een team waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen 

en/of (ortho) pedagogen deel van uitmaken (Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-

Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).  

De praktijkplaatsen in het kader van de opleiding bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met:  

• Cliënten in verschillende leeftijdsfasen 

• Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren) 
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• Een breed scala aan activiteiten, namelijk op het gebied van handelingsgerichte diagnostiek, 

preventie, interventie en beleid. 

• Variëteit in interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, advisering). 

Geschikte praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin: 

• Regelmatige werkbegeleiding, supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt. 

• Gewerkt wordt volgens de beroepscode van het NIP en/of NVO. 

 

Criteria voor de geschiktheid van de praktijkplaats, dan wel een samenwerking van de praktijkplaats met 

andere instellingen, zijn de volgende: 

• Adequaat systeem van verslaggeving/dossiervorming 

• Samenstelling staf: tenminste één postacademisch opgeleide gedragswetenschapper  

  (Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog) 

  met minstens 5 jaar ervaring in het onderwijs 

• Overlegstructuur van ontwikkelingspsychologen/(ortho)pedagogen 

• Multidisciplinaire contacten 

• Werkbegeleider(s) met een post- academische opleiding in de gedragswetenschappen  

  (Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, BIG Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog)    

  met minstens 5 jaar ervaring in het onderwijs 

• Mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, refereeravonden, intervisie-bijeenkomsten 

• Toegang tot een bibliotheek op het gebied van ontwikkelingspsychologie/ (ortho)pedagogiek 

• Toegang tot een ruim gesorteerde testotheek 

• Buiten de praktijkplaats: aanwezigheid van gekwalificeerde supervisor(en). 

Deze criteria gelden voor iedere afzonderlijke praktijkplaats dan wel een samenwerking van 

praktijkinstellingen of -scholen waaraan de cursist zich heeft verbonden. 

Werkbegeleiding 
Een werkbegeleider heeft primair de rol om de ontwikkeling van jou tijdens de opleiding in het dagelijks 

werken te volgen en waar nodig is te begeleiden. Hij/zij fungeert daarbij als gesprekspartner en coach. In 

de praktijk kan het voorkomen dat je ten behoeve van de opleiding activiteiten gaat ondernemen waarvoor 

je nog niet voldoende competent bent om dit zelfstandig te kunnen doen. De werkbegeleider dient in die 

situatie de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. Daarbij kan hij bijvoorbeeld (mede) een bijdrage 

leveren aan de activiteit (bijvoorbeeld een crisisinterventie, behandeling, diagnostiek) op een gebied waarin 

je onvoldoende expertise hebt. Hierover dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden. 

Om bovenstaande rol te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat een werkbegeleider dicht bij je op de 

werkvloer werkt. Hij/zij is dan ook (bij voorkeur) werkzaam binnen dezelfde school/instelling. Een 

werkbegeleider binnen een samenwerkingsverband is acceptabel, mits dit wel de mogelijkheid biedt dat de 

werkbegeleider actief deelneemt aan of aanwezig is bij activiteiten van jou. De werkbegeleiding omvat een 

uur per week bij een volledige praktijkweek van 32 uur. Bij een dienstverband tussen de 24 en 32 uur vindt 

de werkbegeleiding naar verhouding plaats.  

Supervisie 
Supervisie is gericht op de voortgang van het eigen leerproces (ontwikkeling) en het functioneren van jou 

binnen het werkveld. Het is gericht op het reflecteren op eigen handelen, ethische dilemma´s, omgaan met 

het spanningsveld tussen bijvoorbeeld wetenschap en praktijk, beroepscode en regelgeving of werk en 

privé. 

Onder supervisie wordt in het tweede jaar van de opleiding minimaal één diagnostiekcasus uitgewerkt 

volgens de richtlijnen van het NIP. Totaal is 90 uur supervisie van minimaal twee verschillende supervisors 

vereist.  
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De supervisors dienen altijd geregistreerd te zijn in het supervisorenregister Ken J NIP. (Beoogde) 

supervisors, bijvoorbeeld die al geregistreerd staan in het supervisorenregister van het NVO, kunnen bij de  

registratiecommissie van het NIP een verzoek indienen tot opname in het supervisorenregister KenJ NIP. 

Meer informatie vind je hier over bij http://www.psynip.nl/registratie.html 

Een supervisor is bij voorkeur afkomstig van een andere school, afdeling of instelling dan waar je werkt. 

Daarnaast dient er geen directe hiërarchische relatie te bestaan tussen de supervisor en jou. Je moet je vrij 

kunnen voelen om eigen zwakheden en dilemma’s te bespreken in het systeem waar je werkt. 

 

Eisen aan werkbegeleiding en supervisie 
Werkbegeleiders moeten voldoen aan de volgende eisen: 

• geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugd psycholoog NIP en /of BIG-orthopedagoog-generalist of   

Gezondheidszorgpsycholoog 

• en aantoonbare ervaring hebben van tenminste 5 jaren in de kinder- en  jeugdpsychologie dan wel   

  (ortho)pedagogische praktijk binnen het onderwijsveld 

• verbonden zijn aan een praktijkinstelling of -school van de schoolpsycholoog in opleiding op het 

gebied van de onderwijshulpverlening en daar zelfstandig het beroep van psycholoog of 

orthopedagoog uitoefenen 

• de beroepsethiek voor psychologen en/of die voor (ortho)pedagogen onderschrijven en volgens die   

ethiek handelen. 

Supervisors moeten voldoen aan de volgende eisen: 

• geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en/of BIG Orthopedagoog-Generalist en/of   

  Gezondheidszorgpsycholoog 

• en aantoonbare ervaring hebben van tenminste 5 jaren in de kinder- en jeugdpsychologie   

• voor zowel orthopedagogen als psychologen moet de supervisor opgenomen zijn in het  

supervisorenregister van het NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) 

• de beroepsethiek voor psychologen (NIP) of die voor (ortho)pedagogen NVO onderschrijven 

 

Een afgestudeerde schoolpsycholoog aan het woord –Jojanneke van Kuilen 

Na ruim 4 jaar in de GGZ te hebben gewerkt als educatief therapeut en 5 jaar als psycholoog bij een 

onderwijsadviesbureau, hoorde ik via een vriendin over deze opleiding. Een opleiding die gaat over werken 

op het ‘snijvlak van zorg en onderwijs. ’Dat is precies wat ik doe’, dacht ik. Vanuit de GGZ heb ik gemerkt 

dat samenwerken met onderwijs ontzettend belangrijk is en vanuit het onderwijs heb ik gezien dat korte 

lijnen met de zorg maakt dat je veel betere resultaten bereikt. Op dat vlak wilde ik me graag verder 

ontwikkelen en die mogelijkheid kreeg ik via mijn werkgever. 

http://www.psynip.nl/registratie.html
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In mijn werk  stond en staat de relatie school, ouder, leerkracht en leerling voorop. Door de opleiding ben ik 

echter meer handelingsgericht gaan werken op; samen met het hele systeem en op alle niveaus. De 

combinatie van het volgen van werkbegeleiding, supervisie en de inhoudelijke vakken hebben me energie 

gekost, maar vooral heel veel energie gegeven! Ook de interactie en de gezelligheid met andere studenten 

zorgden ervoor dat ik elke week weer zin had om naar de opleiding te gaan.  

De theoretische en praktische input van verschillende docenten hebben er ook voor gezorgd dat ik theorie 

en praktijk en zorg en onderwijs nu beter aan elkaar kan koppelen. Ik heb geleerd om naast de ouder, het 

kind en de leerkracht te gaan staan. Samen werken aan een oplossing en niet te snel komen met tips en 

adviezen. ‘Niet leiden, maar volgen’. Ik heb geleerd om te dromen, aan een visie te werken en 

doelstellingen in stapjes te realiseren. Maar vooral heb ik geleerd om nieuwsgierig te blijven en zo met nog 

meer plezier te werken als schoolpsycholoog!  

 

7. ORGANISATIE 
De landelijke opleiding Schoolpsycholoog is ontwikkeld op initiatief van de sector Jeugd van het NIP en 

wordt uitgevoerd door de RINO amsterdam en door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 

(RCSW) Postdoctorale opleidingen Nijmegen.  

De inhoudelijke inrichting van de opleiding in Amsterdam én in Nijmegen valt onder verantwoordelijkheid 

van de volgende hoofdopleiders: 

• Dr. Helen Bakker - hoofdopleider van de postacademische opleiding Schoolpsycholoog,  

  Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP, Universitair Hoofddocent en Programmacoördinator  

  Masteropleiding Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht 

• Dr. Hanneke Visser - van Balen – plaatsvervangend hoofdopleider van de postacademische  

  opleiding schoolpsycholoog Amsterdam en werkzaam als Schoolpsycholoog 

             Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) 

• Drs. Odeth Bloemberg – plaatsvervangend hoofdopleider van de postacademische opleiding  

Schoolpsycholoog Nijmegen, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en verbonden als schoolpsycholoog 

aan De Onderwijsspecialisten. Daarnaast is zij EMDR Practitioner.  

Aangesteld voor de opleiding Schoolpsycholoog door de RINO in Amsterdam is onderwijskundige drs. 

Ineke Hol. Zij is coördinator postacademische opleidingen en nascholing en heeft samen met de 

plaatsvervangend hoofdopleider de dagelijkse leiding over de opleiding in Amsterdam. Zij wordt daarbij 

administratief ondersteund door Sarah Becht. 

Aangesteld door het RCSW in Nijmegen is drs. Annemarie Glorie. Zij coördineert de opleiding 

Schoolpsycholoog in Nijmegen. Samen met de plaatsvervangend hoofdopleider van Nijmegen hebben zij 

de dagelijkse leiding over de opleiding. Zij wordt hier bij administratief ondersteund door Katja Habraken. 

Dr. Helen Bakker is de hoofdopleider voor beide locaties en werkt zowel in Amsterdam als in Nijmegen voor 

de opleiding Schoolpsycholoog. 

 

Kwaliteitszorg 

De opleiding Schoolpsycholoog heeft een drietal kwaliteitsorganen: het hoofdopleiders-

coördinatorenoverleg, de curriculumcommissie en de examencommissie. Daarnaast vindt evaluatie van de 

modules plaats, die belangrijke informatie geeft over de inhoud hiervan en de kennis en didactiek van de 

docent.  

De curriculumcommissie bestaat uit wetenschappers en schoolpsychologen uit de praktijk die de 

opleidingsteams adviseren ten aanzien van de te volgen koers in het curriculum en de opleiding in zijn 

algemeen. De curriculumcommissie geeft gevraagd en ook ongevraagd advies over onder andere nieuwe 

ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

Binnen de curriculumcommissie is een wetenschappelijke vertegenwoordiger aangewezen.  

De taak van de wetenschappelijke vertegenwoordiger is het gevraagd of ongevraagd advies geven over 

het wetenschappelijke gehalte van de opleiding.  
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8. ACCREDITATIE 
De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot de 

registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dat betekent dat je als psycholoog of als (ortho)pedagoog na 

afronding van de opleiding je kan laten inschrijven in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Het 

houdt in dat je NIP-lid moet zijn/worden om je te kunnen laten registreren. 

Het betekent ook dat je je na afronding van de opleiding kan laten inschrijven in het Kwaliteitsregister 

Jeugd (SKJ: https://skjeugd.nl). Als je in de jeugdhulp werkt, is dit een vereiste. Als je alleen in het 

onderwijs werkt, is dit nog geen vereiste. 

Het curriculum van de opleiding is onder andere ook gebaseerd op de richtlijnen en kaders van de 

International School Psychology Association (ISPA) en is afgestemd op de eisen van EuroPsy, gesteld 

door de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).  

Voor meer informatie:  

ISPA: www.ispaweb.org,  

EFPA: www.efpa.eu,  

EuroPsy: www.europsy.nl,  

NIP: https://www.psynip.nl/secties/jeugd/ Hier vind je ook de werkgroep Schoolpsychologen  

 

 

 

  

 

 

Een afgestudeerde schoolpsycholoog aan het woord –Martine Speelman 
Na een half jaar kijk ik nog steeds vol enthousiasme terug op de schoolpsychologenopleiding. De opleiding 

heeft mij nog  veel meer gebracht dan ik had gehoopt.  De combinatie van kennisaanbod, 

verwerkingsopdrachten en  supervisie, heeft  voor mij in mijn werk een belangrijke meerwaarde opgeleverd. 

Het aanbod van de vakken is veelzijdig en breed opgezet waardoor de meeste kennis direct toepasbaar is 

in de praktijk. Ik ben mij niet alleen bewuster  geworden van de al aanwezige kennis maar deze is ook 

aangevuld met  nieuwe kennis op bijvoorbeeld het gebied van management en organisatie.  Daarnaast ben 

ik alle kennis veel bewuster gaan toepassen; het supervisietraject heeft daar een belangrijke rol in 

gespeeld en ook de verwerkingsopdrachten van de vakken hielpen daarbij. Door doelmatig met leerlingen, 

docenten en  het management team aan de slag te gaan met (gedrags-)veranderingen, werd mijn expertise  

binnen de organisatie veel meer zichtbaar. Daardoor werd de rol van de schoolpsycholoog binnen de 

organisatie steeds duidelijker en ben ik mij steeds sterker gaan profileren.  

Het twee jaar lang met dezelfde groep optrekken, heeft een enorme verdieping en verrijking van het 

leerproces gegeven. Je hebt ineens 16 collega’s die met je mee willen denken over alle vragen en 

dilemma’s waar je in je werk tegenaan loopt. Daarnaast zijn er natuurlijk de docenten die je vragen willen 

beantwoorden en waar je na de opleiding ook nog altijd terecht kunt. Met andere woorden: het is een 

waardevolle verbreding en verdieping van je netwerk. Juist als schoolpsycholoog werk je vaak op een 

eenzame post en dan heeft zo’n netwerk een belangrijke functie. We hebben ook nu, via de app-groep en 

intervisiebijeenkomsten, nog steeds regelmatig contact met elkaar. Kortom, gewoon doen! En mocht je 

twijfelen? Schroom niet om te informeren bij een oud-cursist!  

 

 

 

http://www.ispaweb.org/
http://www.efpa.eu/
http://www.europsy.nl/
https://www.psynip.nl/secties/jeugd/
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9. AANMELDING VOOR DE OPLEIDING 

Aanmelding voor de opleiding in Amsterdam 
In Amsterdam start de opleiding Schoolpsycholoog op 12 januari 2023.  

Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 november 2022 door middel van het aanmeldingsformulier, dat je via de 

website https://www.rino. nl/schoolpsycholoog-opleiding kunt downloaden.  

Op het aanmeldingsformulier staat wat je dient mee te sturen om voor het selectiegesprek in november 

2022 in aanmerking te komen. 

Selectie 
Jouw aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit de hoofdopleiders en/of 

een lid van de adviescommissie. Meestal is dit de coördinator van de opleiding. Op basis van het 

aanmeldingsformulier, inclusief een motivatiebrief, word je uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken 

vinden ongeveer vanaf begin november 2022 plaats op locatie RINO amsterdam of via Zoom. Ongeveer 

half november 2022 hoor je of je bent toegelaten tot de opleiding. 

Opleidingslocatie 
De opleiding vindt plaats bij de RINO amsterdam, Leidseplein 5 te Amsterdam. De locatie is zeer goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer. De auto kun je op twee minuten loopafstand van het Leidseplein 

(betaald) parkeren. Een volledige routebeschrijving vind je op onze website: www.rino.nl/route.  

Start januari 2023 
De opleiding begint met een introductiedag op donderdag 12 januari 2023. Op donderdag 19 januari 2023 

zullen de lessen van start gaan. De opleiding omvat één dag per week theoretisch onderwijs gedurende 

twee jaar, en wel op donderdag in de middag van 14.00 tot 17.00 uur en in de avond van 18.00 tot 21.00 

uur. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de basisschoolvakanties van regio Noord.  

Kosten en annulering 
De kosten voor de opleiding bedragen € 19.700,-  Daarnaast dien je rekening te houden met kosten voor 

aan te schaffen boeken (ongeveer € 900,-) en kosten voor supervisie (ongeveer € 80,- tot € 110,- per uur). 

Je kunt de opleidingskosten in termijnen van een maand (incasso), half of heel jaar betalen. Deze termijnen 

kun je aan de hand van een factuur betalen.  

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Nadat je definitief bevestigd hebt dat je de opleiding wilt 

gaan volgen, geldt de volgende annuleringsclausule.  

Vanaf 1 december tot 15 december 2022 betaal je bij annulering 10% van het gehele opleidingsbedrag. 

Vanaf 15 december tot en met 22 december 2022 is dit 50%. Na deze datum ontvang je geen restitutie 

meer en dien je het gehele bedrag voor de opleiding te betalen. 

 

Informatie 
Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de RINO amsterdam en vragen naar 

Ineke Hol of Sarah Becht.  

Telefoon  :   020 625 08 03 

E-mail   :   inekehol@rino.nl of sarahbecht@rino.nl 

Informatie over alle cursussen en opleidingen die de RINO amsterdam verzorgt, kun je vinden op onze 

website: www.rino.nl 
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Aanmelding voor de opleiding in Nijmegen 
De opleiding Schoolpsycholoog in Nijmegen start op maandag 28 augustus 2023. Je kunt je aanmelden 

door middel van het aanmeldingsformulier op de website van Radboud CSW. In het aanmeldingsformulier 

staat wat je met dit formulier dient mee te sturen om voor een selectiegesprek in aanmerking te komen. De 

opleiding in Nijmegen start één keer in de twee jaar. 

 

 

Selectie 
Jouw aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit de hoofdopleiders en/of 

een lid van de adviescommissie. Meestal is dit de coördinator van de opleiding. Op basis van het 

aanmeldingsformulier, inclusief een motivatiebrief, word je uitgenodigd voor een gesprek op locatie in 

Nijmegen. De gesprekken vinden na de meivakantie van 2023 plaats. Uiterlijk begin juni 2023 hoor je of je 

bent toegelaten tot de opleiding. 

 

 

Opleidingslocatie 
De opleiding vindt plaats in het Maria Montessorigebouw op de campus van de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. RCSW, Thomas van Aquinostraat 4. Voor een volledige routebeschrijving raadpleeg je de 

website onder Contact | Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (rcsw.nl). 

 

 

Start augustus 2023 en vaste opleidingsdag 
De opleiding begint met een introductie op maandag 28 augustus 2023. De lessen starten een week later 

op maandag. De opleiding omvat één dag per week theoretisch onderwijs gedurende twee jaar, en wel op 

maandag in de middag van 14.00 tot 17.00 uur en in de avond van 18.00 tot 21.00 uur. Een enkele keer is 

een les geroosterd op de maandagmorgen. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties van 

regio Zuid.  

 

Kosten en annulering 
De kosten voor de opleiding bedragen € 19.700,-. Dit is een indicatie op basis van 2022. Het bedrag voor 

2023 wordt begin september 2022 vastgesteld.  

Daarnaast dien je rekening te houden met kosten voor aan te schaffen boeken (ongeveer € 900,-) en 

kosten voor supervisie (ongeveer € 80,-  tot € 110,- per uur). Je kunt de opleidingskosten in termijnen 

betalen. 

 

Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van je (gemailde) 

schriftelijke annulering. Annuleer je tussen 8 en 6 weken voor aanvang van de opleiding dan betaal je 

20% van het totale factuurbedrag. Tussen 6 en 3 weken is dat 50%. Bij nog latere annulering ontvang je 

geen restitutie. Je neemt in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact op met het Radboud Centrum 

Sociale Wetenschappen.  

 

Informatie 
Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met het Radboud CSW. Bel (024) 361 61 

63, ga naar de website en klik op ‘’vraag stellen’’ of benader ons direct anne.glorie@ru.nl (Annemarie 

Glorie) of katja.habraken@ru.nl (Katja Habraken). 

 

 

 

https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/schoolpsycholoog/schoolpsycholoog-sp
https://www.rcsw.nl/contact
mailto:anne.glorie@ru.nl
mailto:katja.habraken@ru.nl
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