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Lichaamsgerichte Psychologie (Body-Oriented Psychology) is een 
deelgebied van psychologie en psychotherapie, waarin nadrukkelijk 
aandacht wordt gegeven aan de samenhang tussen lichamelijke & 
psychische processen. In de opleiding komen naast theoretische en 
wetenschappelijke invalshoeken, tevens aspecten van diagnostiek, 
indicatiestelling en praktische werkwijzen aan de orde. 

De sectie Lichaamsgericht Werkend Psychologen (LWP), een 
sectie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), heeft 
zich de afgelopen jaren ingezet om postdoctorale en scholings- en 
registratie-eisen te formuleren, ten behoeve van BIG-geregistreerde 
GZ-psychologen, Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten. Deze 
eisen zijn uitgewerkt in een opleidingsprogramma, welke aangeboden 
wordt via RINO amsterdam en geaccrediteerd is door de NIP-LWP-
registratiecommissie; accreditatie t.b.v. FGzP-herregistratie-eisen 
wordt tevens aangevraagd.  

Als je wil deelnemen aan de opleiding Lichaamsgerichte 
Psychologie (Body-Oriented Psychology) ontvangen we graag 
enige gegevens m.b.t. jouw personalia, opleidingen, motivatie en 
achtergrondinformatie.
Wij verzoeken je door middel van onderstaande vragen ons deze 
informatie toe te zenden (via mailadres: hein@rino.nl). 

Als jouw vooropleiding in principe voldoet aan de beschreven 
vereisten (zie hieronder punt B) nodigen we je vervolgens graag 
uit voor een gesprek. Je ontvangt daarvoor na aanmelding een 
uitnodiging (locatie RINO-Amsterdam, Leidseplein 5).
Gegevens over de cursusdata en de kosten van de opleiding zijn te 
vinden www.rino.nl/045

RINO AMSTERDAM
WELKOM
VAN HARTE
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A. PERSONALIA

B. OPLEIDINGSGEGEVENS

AANMELDFORMULIER

AANMELDFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de RINO Postmaster Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie 
(Body-Oriented Psychology)

Naam (voorletters + achternaam):

Opleidingseisen voor de gehele opleiding (Modulen A, B & C):

Een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog: 

Eventueel: Ik ben in het laatste jaar van mijn opleiding tot Klinisch Psycholoog 
en/of Psychotherapeut BIG.

• BIG-nummer: 

• Maand/jaar beoogde afronding: 

• Jaar inschrijving BIG/herregistratie BIG: 

Geslacht:

Geboortedatum: 

Straat + huisnummer: 

Postcode + woonplaats:
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AANMELDFORMULIER

Opleidingseisen Module A en (na overleg) Module B:

Heb je eerder cursussen/opleiding gevolgd i.h.k.v. Lichaamsgerichte Psychologie?

een afgeronde opleiding Basispsycholoog richting Klinische Psychologie:  

een afgeronde opleiding Orthopedagogiek:  

een afgeronde opleiding Toegepaste Psychologie: 

Nee

Ja, namelijk:

• afgerond in (jaar): 

• afgerond in (jaar): 

• afgerond in (jaar): 



Leidseplein 5,  

1017 PR Amsterdam

020 – 625 08 03

info@rino.nl

www.rino.nl

AANMELDFORMULIER

Welke werkervaring heb je tot nu toe in de GGZ en/of in een andere relevante 
praktijksetting? 

Nee, ik heb tot nu toe geen werkervaring in de GGZ en/of andere relevante 
praktijksetting

Ja, namelijk (je kunt hier elke werkervaring noemen die je van belang acht)

C. MOTIVATIE & ACHTERGRONDINFORMATIE

Zou je schriftelijk kort (in 5 tot 7 zinnen per vraag) enige informatie willen geven 
over de volgende vragen: 

Wat is jouw motivatie om te willen deelnemen aan (een deel van) de (NIP-
geaccrediteerde) opleiding tot Lichaamsgerichte Psychologie (Body-oriented 
Psychology)?
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Als jouw vooropleiding/werkervaring voldoet aan de beschreven vereisten nodigen we je graag uit voor 
een gesprek. Je ontvangt daarvoor na aanmelding een uitnodiging.

En nu, last but not least: veel plezier met de opleiding!

CONTACTGEGEVENS:

Leidseplein 5,  

1017 PR Amsterdam

020 – 625 08 03

info@rino.nl

www.rino.nl

D. GESPREK

Heb je, eventueel, persoonlijk ervaring met bepaalde theoretische stromingen/
praktische toepassingen i.h.k.v Lichaamsgerichte Psychologie?

Nee, ik heb tot nu toe geen persoonlijke ervaring met bepaalde theoretische 
stromingen/praktische toepassingen i.h.k.v. Lichaamsgerichte Psychologie

Ja, namelijk:

Heb je, eventueel, bepaalde interesse in of voorkeur voor theoretische/praktische 
stromingen i.h.k.v. Lichaamsgerichte Psychologie? Zo ja, welke stromingen/
praktische stromingen zijn dit? (je kunt hier elke visie of stroming noemen die je van 
belang acht)

Nee, ik heb tot nu toe geen bepaalde interesse in, of voorkeur voor 
theoretische/praktische stromingen i.h.k.v. Lichaamsgerichte Psychologie

Ja, namelijk:


	Straat 2: 
	Naam: 
	Geslacht: []
	Geboortedatum: 
	Straat: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Woonplaats 1: 
	Woonplaats 3: 
	Woonplaats 2: 
	Huisnummer: 
	Huisnummer 1: 
	Keuzerondje 2: Off
	Woonplaats 5: 
	Woonplaats 6: 
	Woonplaats 7: 
	Selectievakje 1: Off
	Selectievakje 2: Off
	Selectievakje 3: Off
	Keuzerondje 11: Off
	Tekstveld 7: 
	Keuzerondje 12: Off
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Keuzerondje 14: Off
	Keuzerondje 13: Off
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 


