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Richtlijnen aanvraag vrijstelling  

opleiding klinisch psycholoog      

 

Voorwaarden 

Een aanvraag voor vrijstelling wordt in behandeling genomen wanneer deze voldoet aan de hiertoe 

gestelde voorwaarden. Deze zijn te vinden in: 

1. De Vrijstellingsregeling KP en 

2. Besluit specialisme klinische psychologie 

Je aanvraag en de bijlage(n) kun je via RINO Portal indienen onder ‘vrijstellingen’.  

Dien voor ieder verzoek een aparte aanvraag in. 

Vermeld in je aanvraag: 

1. Voor welke onderdeel de vrijstelling wordt aangevraagd: 

1. cursorisch onderwijs 

2. praktijkonderwijs 

3. supervisie 

4. leertherapie 

5. Wetenschappelijk Onderzoek 

6. Management en zorginnovatie 

2. De reden van aanvraag (onderbouwing) 

3. Voeg de benodigde bewijsstukken toe: 

 

1. Voor aanvragen vrijstelling cursorisch onderwijs: 

a) Certificaat/ certificaten van eerder gevolgde cursus die naar omvang en inhoud 

overeenstemt met de betreffende cursus in de opleiding tot klinisch psycholoog 

waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. De cursus mag niet zijn gevolgd in het kader 

van een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. 

 

2. Voor aanvragen vrijstelling praktijkonderwijs: 

a) Vermeld BIG registratienummer klinisch neuropsycholoog. 

 

3. Voor aanvragen vrijstelling supervisie 

a) Bewijs dat de supervisie is gevolgd op het betreffende gebied / gebieden van de 

opleiding tot klinisch psycholoog en dat de supervisie de werkvorm/methodiek betreft 

die in de KP opleiding is onderwezen. 

b) Certificaat van de opleiding in het kader waarvan supervisie is genoten. 

c) CV supervisor of bewijs van registratie supervisor bij specialistische 

psychotherapievereniging. 

 

4. Voor aanvragen vrijstelling leertherapie 

a) Certificaat van de opleiding in het kader waarvan de leertherapie is gevolgd. 

b) Een door de leertherapeut ondertekende verklaring, waarin informatie over aantal, 

periode en frequentie van de reeds gevolgde sessies. 

c) Bewijs van registratie van de leertherapeut bij een specialistische 

psychotherapievereniging.  

https://www.rinoportal.nl/downloads/bijlagen/KP_Algemeen/Vrijstellingsregeling_KP_versie_15-9-2016.pdf
https://www.fgzpt.nl/e2/site/fgzpt/custom/site/upload/file/pdf/besluiten_csgp/besluiten_specialisme_kp/180101_besluit_specialisme_kp_geconsolideerd.pdf
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5. Voor aanvragen vrijstelling wetenschappelijk Onderzoek 

a) Bewijs van promotie op basis van een proefschrift met een voor de klinische 

psychologie relevant onderwerp, of 

b) Bewijs van lopend promotietraject bevindt waartoe opleiding in onderzoeksmethoden 

en onderzoeksupervisie behoort (beide vergelijkbaar met de omvang/kwaliteit binnen 

de KP-opleiding) en een gepubliceerd artikel waarvan de kandidaat eerste auteur is en 

dat voldoet aan de eisen van het schrijven van een wetenschappelijk artikel binnen de 

KP-opleiding, of 

c) Inschrijfnummer BIG register als klinisch neuropsycholoog. 

 

6. Voor aanvragen vrijstelling management en zorginnovatie 

a) Certificaat van een op de zorg gerichte managementopleiding op universitair MBA 

niveau, en  

b) een goedgekeurd verslag van een managementopdracht gedaan in het kader van die 

opleiding onder supervisie, en 

c) minstens 5 jaar aantoonbare management ervaring heeft binnen een specialistische 

omgeving in de zorg. 

 


