
 

Spelregels 
 

 

 

• De RINO Groep biedt ieder jaar verschillende keuzemodules aan voor de GZ-opleiding V&O 

en K&J.  

• De keuzemodules vinden plaats in april en november van het tweede jaar van de GZ-

opleiding. 

• Je ontvangt ongeveer een half jaar voordat je mag starten met de keuzemodules een 

uitnodiging om je voorkeur door te geven.  

• De keuzemodules zijn onderdeel van het curriculum en iedere deelnemer dient een 

keuzemodule te volgen binnen de opleiding.  

 

Heb je vragen? Neem contact met ons op via infodesk@rinogroep.nl 
 

 

 

FAQ Keuzemodules GZ 
 

 

Lesdagen  

 
Q Zijn de keuzemodules verplicht?  

A De keuzemodules maken onderdeel uit van het verplichte curriculum. Het is verplicht één 
module naar keuze te volgen. Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor meerdere 
modules.  

 
Q Wat is de reden dat de keuzemodules niet op de reguliere dagen, tijdstippen en locaties zijn 

gepland? 

A De keuzemodules worden aangeboden aan verschillende GZ-opleidingsgroepen (V&O en K&J), 
die een vaste (reguliere) lesdag hebben. Om de keuzemodules voor iedereen toegankelijk te 
maken zijn we genoodzaakt buiten deze vaste lesdagen en buiten de vaste leslocatie om te 
plannen. Daarnaast moeten we rekening houden met de beschikbaarheid van de docenten. 

 

Q Is het mogelijk om vrijstelling voor de keuzemodules te krijgen?  
A Het volgen van een keuzemodule is nodig om aan het vereiste aantal uren te komen. Vrijstelling 

voor een keuzemodule kan conform de vrijstellingsregeling worden aangevraagd. 
 
 
Deelnemers  

 
Q Welke opleidingsgroepen kunnen deze keuzevakken kiezen? 
A De keuzemodules zijn bedoeld voor deelnemers in het tweede jaar van de GZ-opleiding.  
 
 

Inschrijving  

 
Q Wanneer vinden de inschrijvingen plaats?  

A Je krijgt ruim een half jaar voordat je mag starten met de keuzemodules een uitnodiging om je 
top-3 door te geven. Hiervoor heb je twee weken de tijd. Binnen vier weken na sluitingsdatum 

ontvang je van ons bericht over je definitieve inschrijving. 
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Q Is het na inschrijving nog mogelijk om van keuzemodule te wisselen? 

A Onze medewerkers zullen op basis van de voorkeuren van alle deelnemers een definitieve 
indeling maken. Omdat er een beperkt aantal plaatsen per keuzemodule beschikbaar is, zal er 
een loting plaatsvinden als er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen.  

 
Planning keuzemodules 

 
Q Kan ik ook op een later moment de module van mijn keuze volgen?  
A De keuzemodules staan gepland op een vast moment in het tweede opleidingsjaar van de GZ-

opleiding. De keuzemodules worden niet op een ander moment binnen de GZ-opleiding 
aangeboden.  

 
Q Blijft het aanbod gelijk of komen er nog nieuwe modules bij? 
A Na afronding van de keuzemodules worden de deelnemers uitgenodigd om een evaluatie in te 

vullen. Deze evaluaties worden in de werkgroep GZ Keuzemodules besproken en gebruikt om 

het aanbod keuzemodules eventueel aan te passen. 
 
Q Wie zijn de docenten van de keuzemodules?  

A Op de inschrijfpagina van de keuzemodule wordt aangegeven door welke docent de 
keuzemodule wordt gegeven.  

 
 
Accreditatie  

 
Q Zijn de modules geaccrediteerd?   
A De keuzemodules zijn niet geaccrediteerd.  


