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Profielopleiding Ouderenpsychologie

Werk je als gezondheidszorgpsycholoog met ouderen, of maak je binnenkort de overstap naar de 
ouderenzorg? Heb je behoefte aan een gericht scholingstraject om jouw 
psychologische expertise op het gebied van ouderen verder te ontwikkelen of te  
actualiseren?

In september 2022 start de zevende uitvoering van de Profielopleiding Ouderenpsychologie. 
De opleiding richt zich op de specifieke competenties die nodig zijn in de psychologische 
hulpverlening aan ouderen. De opleiding nodigt uit om kritisch te reflecteren op het eigen 
handelen in het licht van recente vakinhoudelijke, wetenschappelijke, beroepsethische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Doelgroep

De opleiding richt zich op gezondheidszorgpsychologen die werkzaam zijn met ouderen. 
Hierbij gaat het met name om psychologen die werken met ouderen in de sector 
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),
geriatrische afdelingen van ziekenhuizen, organisaties voor mensen met verstandelijke 
beperkingen en eerstelijnspraktijken die veel zorg aan ouderen bieden.

Deelname staat zonder meer open voor degenen met de volgende registratie(s): 
Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist NVO, 
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. 
De enige voorwaarde is dan dat je gedurende de opleiding werkzaam bent met ouderen. 
Wie niet over één van deze registraties beschikt, maar aantoonbaar beschikt over 
competenties op hetzelfde niveau, opgedaan door werkervaring, cursorisch onderwijs, 
supervisie en intervisie, kan in aanmerking komen voor deelname na een toelatingsprocedure. 

Opleiders 

• Marja Vink (hoofdopleider en supervisor) is klinisch psycholoog gespecialiseerd in ouderen en     
universitair docent bij GERION/VUmc. 
• Saskia Teunisse (hoofdopleider en supervisor) is klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog  
en universitair docent bij GERION/VUmc.
• Gastdocenten uit de nationale top.

         Meer informatie en inschrijven www.rino.nl/PO-O
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10 argumenten voor deelname

1. Actuele kennis en vaardigheden zijn juist nu onmisbaar voor psychologen in de   
 ouderenzorg: de opleiding helpt je om de benodigde innovaties vorm te geven. 
2. De opleiding bevordert deskundigheid en daarmee kwaliteit van de 
 zorgverlening aan ouderen. 
3. De opleiding verfrist jouw motivatie en het enthousiasme voor het werk. 
4. De inzichten en vaardigheden die je opdoet in de opleiding kun je inzetten om de   
 deskundigheid van collega’s te bevorderen en om bij te dragen aan kwaliteitsbeleid.  
5. De opleiding sluit aan bij de roep om waar mogelijk  ‘evidence based’ en volgens  
 ‘best practice’ te werk te gaan.
6. Wetenschappelijke, maatschappelijke en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen vragen  
 om gerichte nascholing, ook voor psychologen met uitgebreide werkervaring. 
7. Als praktijkopleider, werkbegeleider of supervisor voor gezondheidszorgpsychologen in  
 opleiding rust de opleiding je goed toe.
8. De opleidingsgroep met psychologen uit allerlei verschillende organisaties en   
 sectoren geeft je de gelegenheid om te leren van andere spelers in de ouderenzorg. 
9. Ook als je niet de kans hebt gekregen om de opleiding tot gezondheidszorg- 
 psycholoog te volgen en via andere wegen dat niveau heeft bereikt, geeft deze opleiding  
 je de gelegenheid de kwaliteit van jouw werk te toetsen en expertise uit te bouwen.  
10. Juist kwetsbare ouderen verdienen de inzet van goed opgeleide psychologen. 

Kenmerken van de profielopleiding ouderenpsycholoog

• Start in september 2022
• Duurt anderhalf jaar
•  Aanmelden mogelijk tot en met mei 2022
•  Aanmelden voor januari 2022? Dan krijg je € 300,- vroegboekkorting  
•  16 blokken van 2 cursusdagen
• Investering € 8.500,-
• Onderwijslocaties GERION/VUmc (vrijdag) & RINO amsterdam (zaterdag)
• Maximaal 16 deelnemers
• Beroepspraktijk als vertrekpunt
• Vaste opleider
• Gastdocenten uit de nationale top
• Actieve betrokkenheid van deelnemers in het opleidingsprogramma
• Supervisiegroepen voor persoonlijke verdieping
• Competentiegerichte aanpak
• Wetenschappelijke scholing

Accreditatie

De opleiding  is geaccrediteerd in het kader van de Herregistratieregeling Klinisch (Neuro) 
Psycholoog BIG met 240 punten en 48 uur supervisie, en voor de orthopedagoog-generalisten  
NVO met 100 punten.

De Profielopleiding Ouderenpsycholgie in Amsterdam wordt aangeboden door 
GERION/VUmc en de RINO amsterdam.

   Meer informatie en inschrijven www.rino.nl/PO-O


