
 
 
 
 

 
Informatiebrief Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten 

De verkorte Gz-opleiding voor psychotherapeuten biedt professionals met een registratie tot 
psychotherapeut de mogelijkheid verdere kennis en vaardigheden in diagnostiek op te doen 
om zo de registratie tot Gz-psycholoog te behalen. De opleiding volgt de vrijstellingsregeling 
voor psychotherapeuten opgesteld door de (voormalige) kamer Gz (d.d. 4 april 2006). De 
opleiding is een generalistische opleiding die zich richt op zowel volwassen als kinderen en 
jeugdigen. De registratie tot Gz-psycholoog biedt vervolgens toegang tot de opleiding tot 
Klinisch Psycholoog. 
 

Algemene informatie 

De RINO Amsterdam en RINO Groep (Utrecht) bieden in 2021 en in 2022 de GZ-opleiding 
voor psychotherapeuten gezamenlijk aan. De uitvoering in 2021 zal starten op 6 april 2021 op 
de locatie van RINO amsterdam. De tweede uitvoering van de opleiding start in 2022 op locatie 
bij de RINO Groep Utrecht.  
 

Doelgroep 

De verkorte Gz-opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de 
psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen en de BIG-registratie 
psychotherapeut. De BIG-registratie hoort binnen 7 jaar voor de start van de opleiding te zijn 
behaald. Uitzonderingen zijn aan de hoofdopleider. Daarnaast dienen kandidaten een 
praktijkopleidingsplaats te hebben bij een voor de GZ-opleiding erkende praktijkinstelling die 
zorgdraagt voor de praktijkopleiding. 

De opleiding tot Gz-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register. 
 

Cursorisch onderwijs 

Het cursorisch onderwijs van de GZ-opleiding bestaat uit 4 onderdelen: diagnostiek, 

indicatiestelling, behandeling en overige taken. De vrijstellingsregeling voor 

psychotherapeuten geeft psychotherapeuten die de GZ-opleiding willen volgen vrijstelling voor 

de onderdelen indicatiestelling en behandeling, zowel voor de cursorische uren als de 

praktijkwerkzaamheden en opdrachten. Psychotherapeuten moeten dus nog 240 uur 

cursorisch onderwijs volgen, bestaande uit diagnostiek, integratie diagnostiek en behandeling 

en overige taken).  

De hoofdopleiders van de RINO Groep en de RINO amsterdam hebben samen met de 

hoofddocenten diagnostiek gekeken naar de PT curricula en hebben besloten om van deze 

240 uur, 30 uur generiek vrij te stellen op basis van een gedeelte diagnostiek en overige taken 

die al in de PT-opleidingen aan bod komt.  

Het curriculum van de verkorte GZ opleiding sluit aan op het curricula van de PT-
opleiding en bestaat uit 210 uur cursorisch onderwijs wat over een periode van 1,5 
jaar gevolgd wordt. Naast het cursorisch onderwijs voer je literatuurstudie en 
opdrachten uit. 

 

 

 

 



Praktijk 

Het praktijkdeel van de verkorte opleiding duurt maximaal 2 jaar en bestaat uit: 

• 1395 uur praktijkwerkzaamheden diagnostiek en overige taken 

• 45 uur supervisie over deze praktijkwerkzaamheden  

• 120 uur praktijkopdrachten 

De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkopleidingsinstellingen die door de 
hoofdopleider GZ zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, 
instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische 
instellingen en eerstelijnspraktijken die een erkenning hebben voor het uitvoeren van de GZ-
opleiding. 

De werkervaring wordt opgedaan onder supervisie, waarin de praktijkopleidingsinstellingen 
voorzien. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (80%) en overige taken (20%). 
 

Vrijstellingen 

Naast de generieke vrijstelling voor de opleiding, kan, conform de vrijstellingsregeling, 1 van 
de volgende twee aanvullende vrijstellingen worden aangevraagd: 

• Kandidaten die het vernieuwde PT-curriculum hebben gevolgd (geïmplementeerd  
sinds 2016) kunnen de volgende aanvullende vrijstelling aanvragen: 

• 200 uur praktijkwerkzaamheden, mits deze aantoonbaar conform eisen zijn 
begeleid. 

• 10 uur supervisie, mits de supervisie over de diagnostiek gegeven is door 
tenminste een GZ-psycholoog.  

• Maximaal 20 uur cursorische onderwijs en gerelateerde opdrachten 

• Kandidaten die na afronding van hun PT-opleiding cursussen hebben gevolgd over 
diagnostiek of diagnostiek gerelateerde werkzaamheden en dit aankunnen tonen door 
middel van een certificaat kunnen voor maximaal 20 uur vrijstelling een 
vrijstellingsverzoek indienen bij de hoofdopleider.  

 
Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld en toegekend door de hoofdopleider.  
 

Samenvattend 

De verkorte GZ-opleiding is gebaseerd op het besluit van de Kamer GZ 2006 en sluit aan op 
de curricula van de PT-opleidingen van de RINO amsterdam en de RINO Groep. De opleiding 
bestaat uit:  

• 210 uur cursorisch onderwijs (200 uur diagnostiek, integratie diagnostiek en 
behandeling en overige taken) 

• 120 uur praktijkopdrachten 

• 1395 uur  praktijkwerkzaamheden 

• 45 uur supervisie  

Kandidaten die het vernieuwde PT curriculum hebben gevolgd kunnen hierbij nog een 
aanvullende vrijstelling aanvragen bij de hoofdopleider bestaande uit: 200 uur 
praktijkwerkzaamheden, 10 uur supervisie, maximaal 20 uur cursorisch onderwijs.  

Andere kandidaten kunnen een vijstellingsverzoek indienen (maximaal 20 uur cursorisch 
onderwijs) bij de hoofdopleider indien zij na het afronden van de PT-opleiding aanvullende 
scholing op het gebied van de diagnostiek hebben gevolgd. 

Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld en toegekend door de hoofdopleider.  

 



Aanmelden 

Voorwaarde voor toelating is een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of 
geestelijke gezondheidskunde, en een BIG-registratie psychotherapeut. De opleiding tot 
psychotherapeut dient als regel binnen een periode van zeven jaar voorafgaand aan de 
aanmelding te zijn voltooid. Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de hoofdopleider. 

Kandidaten worden niet individueel getoetst op de vooropleidingseisen AMvB GZ-psycholoog. 
Bij toelating tot de opleiding psychotherapeut zijn de kandidaten individueel getoetst op een 
lijst van specifieke academische vakken die in ruime mate overeenkomt met de 
vooropleidingseisen AMvB Gz-psycholoog. 

Voor zover het gaat om niet overeenkomende vakken en voor zover de universitaire 
vooropleiding niet in deze vakken voorzag, kan ervan worden uitgegaan dat de opleiding tot 
psychotherapeut hierin in voldoende mate heeft voorzien. Daarnaast dienen kandidaten een 
erkende praktijkplek te hebben die zorgdraagt voor de praktijkopleiding. 
 

Hoofdopleider 

De hoofdopleider van de opleiding bij de RINO Amsterdam is mw. prof. dr. Marrie Bekker. 
De hoofdopleider van de opleiding bij de RINO Groep (Utrecht) is mw. dr. Martine van 
Zandvoort 

 

Coördinatie start opleiding april 2021  

De coördinator van de opleiding vanuit RINO Amsterdam is mw. Anne Wisman 
(annewisman@rino.nl).  
 

Coördinatie start opleiding april 2022  

De coördinator van de opleiding vanuit de RINO Groep is mw. Margot Steerneman 
(m.steerneman@rinogroep.nl).  

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding of aanmelden, neem dan contact op 
met de coördinator. 

 

Kosten 

Voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten die start in april 2021 bedragen de 
kosten voor het cursorisch programma €8.500,-. 

Hier komen de kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur bij. Veel van deze 
(hand)boeken zijn waarschijnlijk al aanwezig in de bibliotheek van uw instelling. 
De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening 
van de praktijkopleidingsinstelling. 

Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso. 
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