
Wat ga jij doen?  

Wegwijs in de  
opleidings-
mogelijkheden 
na je master

De RINO 
Groep  
helpt je  
op weg



Je hebt je studie 
(bijna) afgerond. 
Wat nu? 

Verschillende beroepen zijn wettelijk verankerd in de Wet Beroepen Individuele 
Gezondheidszorg (Wet BIG). De RINO Groep biedt vier opleidingen tot wettelijk 
geregistreerde BIG-beroepen:

Basisberoepen
– Gezondheidszorgpsycholoog (GZ)  
– Psychotherapeut (PT)

Specialistische beroepen
– Klinisch psycholoog (KP)
– Klinisch neuropsycholoog (KNP)

Deze meerjarige opleidingen zijn vervolgtrajecten voor afgestudeerde psychologen, 
pedagogen en geestelijk gezond heidkundigen. Naast cursorisch onderwijs volg je een 
praktijkdeel binnen een erkende praktijkinstelling. Na voltooiing van de opleiding kun 
je je inschrijven in het BIG-register. 

Vanuit je master doorstromen in de GZ-opleiding lukt niet altijd. In deze brochure 
lees je over de toelatingseisen en wat kan helpen om je kansen te vergroten. Na het 
volgen van de GZ-opleiding kun je je verder specialiseren in de opleiding tot klinisch 
psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Ook is het mogelijk de verkorte PT-opleiding 
te volgen. 

Beroepen Individuele  
Gezondheidszorg (BIG) 

Wat ga jij doen als je afgestudeerd 
bent: werken of doorstuderen,  
of allebei? De RINO Groep is hét 
opleidingsinstituut voor het hele 
veld: van publieke gezondheid en 
generalistische basis ggz tot en  
met gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg.  
We helpen je op weg bij een carrière 
in de ggz en bieden ondersteuning 
bij je keuzes. Met deze brochure 
maakt de RINO Groep je wegwijs in 
de opleidingsmogelijkheden die er 
na je master zijn. 
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Specialismes (art. 14 BIG) 
– Klinisch neuropsycholoog
– Klinisch psycholoog

Basisberoep (art. 3 BIG)
– GZ-psycholoog

Basisberoep (art. 3 BIG)
– Psychotherapeut

Vooropleiding
– WO-master psychologie,
– WO-masterpedagogiek of
– WO-master geestelijke gezondheidskunde

4 jaar2 jaar

4 jaar

3 jaar



    
 

     
    

Hoe kom je in  
aanmerking voor een 
BIG-opleidingsplaats?
Om in aanmerking te komen voor een praktijkopleidingsplaats moet je bij je 
aanmelding aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen:  

GZ
–  Het is belangrijk dat je kunt aantonen 

dat je een doctoraalexamen of een 
universitaire masteropleiding psychologie, 
pedagogische wetenschappen of 
gezondheidswetenschappen (afstudeer-
richting geestelijke gezondheidkunde) 
succesvol hebt afgerond.

–  Op universitair niveau dient een aantal 
specifieke onderdelen bij jou te zijn 
getoetst. Zie: www.rinogroep.nl/
toelatinggz

–  Tot slot dien je aan te kunnen tonen dat 
je drie casussen psychodiagnostiek onder 
supervisie hebt volbracht. 

–  Voor nadere informatie over de 
toelatingsvoorwaarden verwijzen wij 
je naar de centrale aanmel ding voor de 
GZ-opleiding bij het Radboud Centrum 
Sociale Wetenschappen in Nijmegen.

PT
–  Ook hier is het belangrijk dat je kunt 

aantonen dat je een universitaire 
masteropleiding psychologie, 
pedagogische wetenschappen of 
geestelijke gezondheidkunde succesvol 
hebt afgerond of met goed gevolg het 
artsexamen hebt afgelegd.

–  Op universitair niveau dient een aantal 
specifieke onderdelen bij jou te zijn 
getoetst. Zie: www.rinogroep.nl/
toelatingpt 
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Gz-psycholoog
 
‘Als Gz-psycholoog zet ik mijn evidence-
based kennis, vaardigheden en attitude in 
om te komen tot doelmatige diagnostiek, 
indicatiestelling en psychologische interventie. 
In mijn werk houd ik mij vooral bezig met 
diagnostiek en behandeling van psychische 
stoornissen, problemen in de levenssfeer en 
psychische aspecten van lichamelijke ziekte 
en invaliditeit. Ik ben inzetbaar in de hele 
gezondheidszorg: van psychiatrie, revalidatie, 
verpleeghuis- en gehandicaptenzorg tot kinder-
en jeugdhulpverlening en forensische zorg.

Klinisch psycholoog
 
‘Als klinisch psycholoog ben ik werkzaam in 
de (geestelijke) gezondheidszorg. Ik ben dé 
specialist in het diagnosticeren en behandelen 
van mensen met complexe psychische en/of
psychosomatische problematiek en zet 
zelfstandig toegepast wetenschappelijk 
onderzoek op. Daarbij leg ik de verbinding 
tussen de klinische praktijk en de wetenschap. 
Ik bezit de kennis en vaardigheden op het
gebied van management, beleid en organisatie
en neem een leidinggevende positie in de zorg
in. Ik ben werkzaam als behandelaar en
manager in een (grotere) gezondheidszorg-
instelling.’

Klinisch  
neuropsycholoog 
‘Als klinisch neuropsycholoog heb ik uitgebreide 
kennis van de relatie tussen hersenen en 
gedrag en ben ik vaardig in het toepassen van 
deze kennis voor de patiënt met betrekking 
tot diagnostiek en behandeling. Ik ben 
daarnaast op hoog niveau geschoold in het 
coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek en beheersmanagement- en 
onderwijsvaardigheden. Vanuit een neuro-
psychologische invalshoek ben ik werkzaam als 
behandelaar en manager in een gezondheids-
zorginstelling.’

Psychotherapeut
 
‘Als psychotherapeut richt ik mij op de 
behandeling van patiënten met complexe 
problematiek, veelal meervoudige problematiek 
en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dergelijke 
behandelingen duren vaak langer dan enkel-
voudige symptoomgerichte behandelingen, 
en zijn procesmatig. De therapeutische relatie
heeft een centrale rol; ik ben opgeleid om mijzelf
als instrument in de therapie in te zetten. Ik ben 
getraind in het interpreteren van voorinformatie 
over de patiënt voor het maken van een 
probleemanalyse en indicatiestelling. Ik ben 
werkzaam in een instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg, veelal de specialistische ggz; 
dit kan zowel in institutioneel verband als in een 
zelfstandige praktijk.’

Wat spreekt jou aan? 
Vier BIG-professionals over de praktijk

Diagnostiek en geprotocolleerde  
behandeling

Inhoud

Behandeling complexe stoornissen

Inhoud

2 jaar (480 studie-uren)

Omvang

4 jaar (580 studie-uren en leertherapie)

Omvang

Via GZ-opleiding specialiseren  
met KP- en KNP-opleiding of naar  
verkorte PT-opleiding

Mogelijkheden

Via verkorte GZ-opleiding naar  
KP- of KNP-opleiding

Mogelijkheden



Bij- en 
nascholing

Zo kun je  
ervoor  
zorgen dat jij 
deelnemer 
aan de 
BIG-opleiding 
wordt
Volgens één van onze grotere  
praktijkinstellingen is dit de meest 
gevolgde route.
 

Opleidingen
Behalve de BIG-opleidingen kun je bij de RINO Groep diverse andere beroeps-
opleidingen volgen. Dit is een aantrekkelijke optie; met een erkende beroepsopleiding 
kun je vaak direct aan de slag. Voor een werkgever is dit ook van belang: je bent hard 
nodig om de arbeidsmarkt en de ggz te versterken. Na je beroepsopleiding kun je 
bijvoorbeeld aan de slag als gedragstherapeut, POH-GGZ, systeemtherapeut, 
orthopedagoog-generalist en nog veel meer beroepen. Een aantal van deze beroepen 
wordt in deze brochure nader uitgelicht. Je kunt deze beroepsopleidingen volgen in 
ons zalencentrum, centraal gelegen in Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
We bieden steeds meer opleidingen blended aan. Een flexibele vorm waarbij je een 
deel online volgt en in de bijeenkomsten je kennis verdiept en vaardigheden eigen 
maakt. 

Cursussen
In cursussen van een tot zes dagen kun je je kennis en vaardigheden verdiepen op 
diverse thema’s zoals het diagnosticeren en/of behandelen van bijvoorbeeld 
persoonlijkheidsstoornissen, depressie of autisme. Of leer je bijvoorbeeld een nieuwe 
methodiek toe te passen zoals schematherapie, oplossingsgerichte psychotherapie of 
mentalisatie bevorderende therapie.

Zorg ervoor dat je stage gaat lopen bij een 
erkende praktijkinstelling. Een erkende 
praktijkinstelling is een instelling die getoetst is 
aan de hand van verschillende eisen en criteria 
die wettelijk zijn vastgesteld.  
Een actuele lijst van erkende instellingen 
kun je vinden op: www.rinogroep.nl/
erkendepraktijkinstellingen

Als het wederzijds goed bevalt: werkgever 
is tevreden, jij bent tevreden, dan kun je een 
werkervarings plek aangeboden krijgen. 

Als de tevredenheid nogmaals bevestigd wordt 
tijdens je werkervaringsplek, dan word je 
contractant bij een instelling en ga je werken 
als basispsycholoog of gedragswetenschapper.  

 Bij goed functioneren kun je meedingen naar 
een plek voor de GZ-opleiding. De meeste 
opleidings plekken worden intern opgevuld. 

1

2

3

4 State-of-the-art
Welke opleiding of cursus je 
ook wilt volgen, de scholing 
van de RINO Groep is state-of-
the-art en van hoogwaardige 
kwaliteit. De hoofdopleiders 
en docenten zijn experts 
binnen hun vakgebied en 
hebben veel praktijkervaring. 
Zij zorgen voor actuele kennis 
en vaardigheden die je direct 
kunt toepassen in de praktijk. 

Blended
We bieden steeds meer 
opleidingen blended aan. 
Een flexibele vorm waarbij 
je een deel online volgt en in 
de bijeenkomsten je kennis 
verdiept en vaardigheden 
eigen maakt.

Young professionals
Ben jij pas afgestudeerd  
als psycho loog of ortho-
peda goog? Dan helpen we je 
graag op weg met het Young 
Professionals prog ram ma: 
inspirerende work shops door 
topdocenten. Neem een kijkje 
verderop in de brochure.
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Kinder- en  
Jeugdpsycholoog 
NIP NVO  
Orthopedagoog-
Generalist 
Eind 2014 is het Kwaliteitsregister Jeugd 
geopend. Hierbinnen vallen o.a. de 
beroepen Kinder- en Jeugdpsycholoog 
NIP en de NVO Orthopedagoog-
Generalist. Meer over het register vind 
je op: www.skjeugd.nl. Deze beroepen 
zijn qua opleidingsniveau gelijkwaardig 
aan de wettelijke BIG-registratie van 
gezondheidszorgpsycholoog. Zo bestaan 
de registratie-eisen uit een vergelijkbare 
combinatie van werkervaring, supervisie, 
scholing en praktijkopdrachten. De 
registratie en bevoegdheden zijn echter, 
met name buiten het bereik van de 
Jeugdwet, niet gelijk. De registraties zijn 
te behalen via: 
– de GZ-opleiding
–  de integrale opleiding tot 

Orthopedagoog-Generalist
–  de NIP registratie is te behalen via de 

opleiding tot schoolpsycholoog. NVO 
erkent deze opleiding ook, maar vraagt 
aanvullende scholing. 

–  Een individueel opleidingstraject.  
De RINO Groep biedt een breed scala 
aan opleidingen en cursussen waarmee 
je het aantal punten kunt halen. 

Benieuwd naar voorbeelden? Ga naar 
www.rinogroep.nl/KJ. Gezien de 
betekenis van deze twee beroepen in het 
veld, gaan we hier graag wat dieper op in. 
 
Toelatingscriteria
Je bent afgestudeerd als psycholoog of 
orthopedagoog en je werkplek voldoet 
aan de eisen zoals gesteld door NIP/NVO. 
Voor de overige eisen kun je terecht op de 
website van het NIP: www.psynip.nl.  
Voor de orthopedagogen: www.nvo.nl   

Omvang
480 uur scholing, 90 uur supervisies, 
2.790 uur werkervaring op goedgekeurde 
werkplek. Voor details zie de website van 
NIP/NVO.
 
Meer informatie
www.rinogroep.nl/
kinderenjeugdpsycholoog

‘Ik heb geleerd kinderen te helpen in hun 
ontwikkeling. Ik kijk met een integrale 
blik naar het kind: wat heeft het nodig? 
Het belang van het kind staat daarbij 
altijd centraal. Ik kijk zorgvuldig naar 
het kind in de context van gezin, school 
en samenleving. Ik werk veel samen 
met andere disciplines binnen de zorg, 
maar ook met ouders, school, buurt en 
vrienden. Wanneer zich een probleem 
voordoet in die ontwikkeling kan ik in een 
vroegtijdig stadium inschatten wat voor 
dit kind, met deze ouders, op deze school 
en in deze omgeving het best helpt.’

‘ Ik kijk zorgvuldig 
naar het kind in 
de context van 
gezin, school en 
samenleving.’

Blended 

Cognitief 
gedragstherapeut 
Naast de BIG-beroepen is de cognitief 
gedragstherapeut een van de meest 
voorkomende beroepen in de ggz. 
De specialisatie tot erkend cognitief 
gedragstherapeut is een waardevolle 
bijdrage aan je professionele bagage. 
Deze specialisatie kun je combineren  
met een opleiding tot Gz-psycholoog  
of psychotherapeut. 

Toelatingscriteria 
Je dient te beschikken over een 
afgeronde universitaire opleiding in de 
sociale wetenschappen, geneeskunde of 
gezondheidswetenschappen. 
De eerste 30 uur kunnen gevolgd worden 
zonder relevante werkplek, voor het 
vervolg van de opleiding is het van belang 
dat je zelf cliënten behandelt.
 
Omvang 
Basis: 100 lesuren verdeeld over een jaar 
Vervolg: 100 lesuren verdeeld over een jaar
Naast het cursorisch onderwijs is het voor 
de registratie tot cognitief gedrags-
therapeut bij de VGCt van belang dat je 
supervisie volgt. Voor details hierover kun 
je terecht op de website van de VGCt.
 
Meer informatie
www.rinogroep.nl/gedragstherapie

‘Als cognitief gedragstherapeut heb ik 
geleerd de functie en betekenis van 
psychische klachten te analyseren en 
van daaruit effectieve interventies uit 
te voeren. Ik houd me onder andere 
bezig met het opstellen van holistische 
theorieën en het maken van functie- 
en betekenisanalyses. Cognitieve 
gedragstherapie is heel waardevol, want 
die biedt het proces en de structuur 
die de cliënt helpen inzicht te krijgen 

– bijvoorbeeld in hoe zaken met elkaar 
samenhangen, en in coping strategieën. 
Bovendien zet deze vorm van behandelen 
mensen zelf aan het werk en leert ze hun 
eigen behandelaar te zijn.’

‘ Deze vorm van 
behandelen zet 
mensen zelf aan het 
werk.’
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‘Als systeemtherapeut heb ik meer zicht 
op hoe systemen werken en hoe je er 
gerichte interventies op kunt toepassen. 
Systeemtherapie is een inclusieve manier 
van werken die door alles heen trekt: de 
ziekte, de mens, de behandeling. Vaker 
dan voorheen praat ik niet alleen met de 
cliënt maar ook met de naastbetrokkenen, 
en op onze afdeling zijn we nog structure-
ler het familiebeleid gaan uitvoeren. Ik 
houd me dagelijks bezig met het in kaart 
brengen wie er een rol speelt bij de 
crisis van een cliënt en wie vanuit zijn of 
haar omgeving kan helpen om eruit te 
komen. Dat geldt ook voor de organisatie. 
De behandeling is samenhangend: 
het hele team van therapeuten en 
verpleegkundigen is erbij betrokken.’

‘ Ik houd me dagelijks 
bezig met het in 
kaart brengen wie er 
een rol speelt bij de 
crisis van een cliënt.’

Systeemtherapeut 
Een andere veel gevolgde opleiding is 
de opleiding tot systeemtherapeut. Ook 
dit is een waardevolle aanvulling op je 
masteropleiding.  

Toelatingscriteria
Je dient te beschikken over een af-
geronde universitaire opleiding in de 
sociale wetenschappen, geneeskunde of 
gezondheidswetenschappen. Naast de 
vooropleidingseisen dien je minimaal twee 
jaar ervaring te hebben in het werken met 
systemen. Je moet vanaf het begin van de 
opleiding gedurende minimaal twee dagen 
in de week werkzaam zijn op het gebied 
van de geestelijke gezondheidszorg en 
eigen casuïstiek in kunnen brengen. 

Omvang 
Basis: 132 uur verdeeld over twee jaar 
Vervolg: 80 uur verdeeld over een jaar

Meer informatie
www.rinogroep.nl/systeemtherapie

‘Ik ondersteun de huisarts bij het verlenen 
van zorg aan patiënten met psychische 
en/of psychosociale problemen. Ik werk 
in de huisartsenpraktijk. Voor patiënten 
is dat vertrouwd en ik kan daardoor 
regelmatig overleggen met de huisarts. 
Als ik een patiënt voor de eerste keer 
zie, begin ik met een klachtenanamnese 
en een probleemverheldering. Daarna 
maak ik een plan voor de begeleiding, 
behandeling of verwijzing. Dit bespreek 
ik met patiënt en huisarts. Ik begeleid 
en ondersteun het zelfmanagement 
van de patiënt, ik doe acties gericht op 
verbetering in functioneren van de patiënt 
en acties om terugval te voorkomen. 
Daarnaast geef ik psycho-educatie: ik 
geef informatie aan patiënten of aan 
familie/naastbetrokkenen over hoe zij 
kunnen omgaan met de psychische 
problematiek. Als een patiënt meer zorg 
nodig heeft, dan verwijst de huisarts 
voor behandeling naar de generalistische 
basis ggz of de gespecialiseerde ggz. 
Vaak blijf ik de patiënt begeleiden totdat 
de behandeling in de ggz echt gestart 
is. Goed contact onderhouden met 
hulpverleners en netwerken is dan ook 
onderdeel van mijn takenpakket.’ 

‘ Ik ondersteun de 
huisarts bij het 
verlenen van zorg 
aan patiënten met 
psychische en/of 
psychosociale 
problemen.’

Praktijkondersteuner  
Huisartsenzorg GGZ 
(POH-GGZ) 
Wil je laagdrempelig zorg leveren aan 
een zeer diverse doelgroep? Dan is de 
opleiding tot praktijkondersteuner  
huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) een 
goede optie voor je. Als POH-GGZ  
ontlast je de steeds drukker bezette 
huisarts en ben je een waardevolle 
aanvulling met jouw kennis, kunde en 
netwerk.  

Toelatingscriteria 
Je bent afgestudeerd als psycholoog en 
hebt ruime ervaring binnen de eerste-  
of tweedelijns ggz. Daarnaast is het  
van belang dat je minimaal twee jaar 
(behandel)ervaring hebt in de ggz en dat 
je gedurende de opleiding minimaal 8 uur 
per week als POH-GGZ binnen een of 
meer huisartsenpraktijken werkzaam bent. 
Voor de registratie tot praktijkondersteuner 
huisartsenzorg ggz vind je de details op 
de website van de landelijke vereniging 
poh-ggz.

Omvang
17 lesdagen en 6 intervisiebijeenkomsten 
verdeeld over een half jaar 

Meer informatie
www.rinogroep.nl/POH-GGZ
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Naast deze beroepen 
kun je je bij de RINO 
Groep opleiden tot:
– Psychotraumatherapeut en hulpverlener
– EMDR-practitioner (Eye Movement  
 Desensitization and Reprocessing)
– Groepspsychotherapeut
– Theraplay-therapeut
– IMH-generalist en -specialist
– Spelpsychotherapeut
– Ggz-agoog
– Recherchepsycholoog
– Cognitief gedragstherapeut
– Systeemtherapeutisch medewerker
– Liberman-trainer
– SRH-Coach

Ook bieden we  
verdiepende  
opleidingen aan op  
het gebied van:
– Ouderbegeleiding
– Veiligheid in gezinnen met risico’s
– Diagnostiek van kinderen en jeugdigen
– Diagnostiek en behandeling van (SG)LVB
– Seksuologie
– Bemoeizorg
– Forensische psychiatrie Ben jij pas afgestudeerd als psycholoog of 

orthopedagoog? Dan sta je nu voor de keus: 
ga je werken, doorstuderen of allebei? De 
RINO Groep helpt je op weg met het Young 
Professionals programma: inspirerende 
workshops door topdocenten voor iedereen 
aan het begin van zijn of haar carrière – of 
je nu al een werkplek in de ggz hebt of 
niet – en tegen een fractie van de normale 
cursusprijzen.

Young Professionals Kickstart
Tijdens deze tweedaagse scholing werk je 
in een kleine groep en onder begeleiding 
van ervaren docenten. Jouw persoonlijke 
ontwikkeling staat centraal. Aan bod komen 
vragen als: 
– Wat zijn mijn kernkwaliteiten? 
–  Hoe breng ik die over in mijn sollicitaties? 
–    Hoe beoordelen managers uit grote ggz-

instellingen mijn sollicitatie? 
–   Wat kan ik doen om mijn cv boven op de 

stapel te krijgen? 

Ook doe je inhoudelijke kennis op in de 
workshops. Eerdere uitvoeringen van de 
kickstart werden ervaren als het ‘opfrissen en 
verdiepen van vakkennis’ en gaven een enorme 
‘boost aan zelfvertrouwen’.

Workshops
In verschillende workshops kun je kennis-
maken met of je vaardigheden verdiepen in 
therapievormen. De workshops zijn samen met 
de kickstart, maar ook los te volgen.
– Workshop systeemtherapie
– Workshop cognitieve gedragstherapie
– Workshop een goede intake
– Workshop groepsdynamische processen
Wil je meer weten? Neem een kijkje op  
www.rinogroep.nl/youngprofessionals

Meedoen? 
Sluit je aan bij de LinkedIn-groep Young 
Professionals. Ga naar: linkedin.com/school/
rino-groep. Schrijf je in voor de kickstart of 
een workshop: ga naar www.rinogroep.nl/
youngprofessionals

Afgestudeerd en op zoek naar een baan? Van publieke gezondheid en generalistische basis 
ggz tot en met gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg: de RINO Groep beslaat het 
hele veld. Bekijk ons Young Professionals programma!  

‘ De workshop oplossingsgericht 
werken vond ik heel inspirerend.  
De docent gaf deze vol enthousiasme 
en dit werkte heel aanstekelijk.  
Het werd ook op een heel bruikbare 
en direct in de praktijk toepasbare 
manier gegeven.’ 
 Berit van den Berg, deelnemer 
workshop Young Professionals

‘ Het is inspirerend om te zien hoe 
deze gemotiveerde deelnemers 
elkaar tot een hoger niveau brengen 
door samen complexe casuïstiek uit 
te werken.’ 
Matthijs Bogaerts, docent kickstart

Programma voor  
Young Professionals

‘ Als autismespecialist ben ik in staat om met 
99% van mijn cliënten met autisme werkelijk 
contact te maken en iets op te bouwen. 
Daarnaast begeleid ik dertien teams met 
collega’s op het gebied van autisme. Het 
is geweldig om hen ook die handvatten 
te kunnen geven om de begeleiding te 
verbeteren.’

‘ Als consulent seksuele gezondheid NVVS 
pas ik veel counseling toe bij individuele 
begeleiding, ik weet veel over interventies. 
Daarnaast maak ik beleid, dat ik gebruik om 
het bespreekbaar maken van seksualiteit 
structureel in te bedden. Seksuologie is in 
essentie biopsychosociaal – het verenigt het 
biologische, het psychologische en het sociale 
– en dat dwingt je om multidisciplinair te 
werken.’
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Incompany en maatwerk
Ook kun je cursussen en opleidingen volgen 
onder de vlag ‘incompany’. Dit is speciaal 
voor teams binnen organisaties of voor 
groepen met een specifieke interesse. Het 
cursus- en opleidingsaanbod kan desgewenst 
samengevoegd, uitgebreid of op maat 
ontwikkeld worden. 

Congressen
Ook kun je ieder jaar naar een aantal congressen 
die we organiseren over actuele thema’s, zoals 
hechting, spel of autisme.

Samen SLIM: als groep jouw 
opleiding of cursus samenstellen 
tegen gereduceerd tarief
Wil je in je eigen tijd op je eigen plek met je 
eigen groep een cursus of opleiding volgen 
tegen gereduceerde prijs? De korting kan 
oplopen tot wel 25%. Je kunt je eigen plek en je 
eigen moment bepalen. Met de kwaliteit die je 
van ons gewend bent.

‘De samenwerking met de RINO 
Groep verloopt prima. Het 
prettigste is dat we echt op alle 
vlakken bij hen terecht kunnen; 
of het nu om een basisopleiding, 
verdiepingscursus of om een 
studiedag gaat. Zij hebben de 
juiste ‘tools’ in huis om ons hierin 
te voorzien.’ 
 
Deelnemer incompany opdracht voor 
de RIBW, de Regionale Instellingen 
voor Beschermd Wonen

‘Als deelnemer heb je veel inbreng. 
Je kunt aangeven wat belangrijk 
is en waar je extra aandacht aan 
wilt besteden.’ 
 
Deelnemer Altrecht, ggz-instelling
voor gespecialiseerde zorg

‘De trainer was erg enthousiast 
en had veel praktijkervaring. 
Dit sprak onze groep erg aan 
waardoor er over en weer veel 
constructieve feedback was.’ 
 
Deelnemer eerstelijnspraktijk

Trots
De RINO Groep is marktleider op het gebied 
van opleidingen voor het hele veld: van 
publieke gezondheid en generalistische basis 
ggz tot en met gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg. Met ruim duizend ervaren 
docenten bedienen wij jaarlijks duizenden 
deelnemers. De opleidingen, cursussen en 
congressen zijn state-of-the-art. Continu passen 
wij met onze hoofdopleiders en docenten de 
opleidingen aan, zodat deelnemers altijd met 
actuele kennis en kunde de volgende dag aan de 
slag kunnen. Ons aanbod is geaccrediteerd voor 
de Wet BIG (Gz-psycholoog, psychotherapeut 
en klinisch (neuro) psycholoog) en door 
beroepsverenigingen (o.a. VGCt, NVRG, NIP). 
Deze accreditaties staan voor kwaliteit en 
de beroepsopleidingen zijn maatschappelijk 
erkend, zoals bijvoorbeeld de ggz-agoog en de 
consulent seksuele gezondheid NVVS. 
Wij zijn er trots op dat we werkzaam zijn 
voor professionals in het werkveld en hebben 
klantgerichtheid dan ook hoog in het vaandel 
staan. Met de Cedeo-certificering op zak zijn 
klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit en 
bedrijfsgerichtheid primaire waarden.  

Visie en missie 
RINO Groep
De RINO Groep ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische 
kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met onze topdocenten bieden we 
innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat. Wij onderscheiden ons door 
klantgerichte service en staan midden in een dynamisch internationaal netwerk. Vanuit 
dit professioneel netwerk creëren en delen we hoogwaardige kennis en focussen we op de 
vertaling naar de dagelijkse praktijk.
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Contact

Digitale nieuwsbrief
Programmaboek
Heb je na het lezen van deze brochure vragen of wil 
je op de hoogte gehouden worden van alles wat met 
jouw mogelijke loopbaan te maken heeft?  
Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief of vraag  
het programmaboek aan via www.rinogroep.nl/ 
programmaboek voor het complete overzicht van ons 
opleidingsaanbod. 

Nieuws
Onze docenten zijn bevlogen en deskundige 
professionals die graag hun kennis met jou delen. 
Op de website vind je onder ‘Nieuws’ onder andere 
(video-)interviews, waarin zij kort en krachtig 
over de essentie van hun vakgebied vertellen en 
de inhoudelijke ontwikkelingen die er spelen. 
Nieuwsgierig? Ga naar www.rinogroep.nl/nieuws

24/7 online en actueel
Op www.rinogroep.nl vind je altijd de meest 
uitgebreide en actuele informatie per opleiding of 
cursus en kun je je online inschrijven. Accreditaties 
en erkenningen, eventuele tussentijdse wijzigingen en 
toekomstige opleidingen en cursussen worden direct 
op de website vermeld, zodra deze bekend zijn.

Download de RINO Groep app
Ons complete aanbod is ook beschikbaar via de app. 
Deze app helpt je gemakkelijk alle opleidingen en 
cursussen te doorzoeken. De RINO Groep app is er 
voor zowel iPhone als Android telefoons. 
Downloaden? Ga naar de app-store.

RINO Groep LinkedIn groepen
In onze LinkedIn groepen gaan wij graag met jou 
in gesprek over de professionalisering van de 
hulpverlening en relevante ontwikkelingen.  
Praat mee in één of meer van onze groepen:
Alumni / BIG-opleidingen / Forensische zorg  
/ Jeugd en gezin / Ouderschap en ouderbegeleiding / 
SGLVG / Autisme / Liberman Modules / SRH  
/ Young Professionals
Meld je aan op linkedin.com/school/rino-groep

De infodesk voor al jouw vragen
Heb je vragen over onze opleidingen of cursussen? 
Wil je weten welke opleiding het beste bij jouw 
ambities past? Dan kun je terecht bij de medewerkers 
van de infodesk. Zij kunnen je niet alleen verder 
helpen bij inhoudelijke vragen, maar ook bij vragen 
over bijvoorbeeld accreditaties, het aantal nog 
beschikbare plaatsen of een volgende uitvoering van 
een specifieke cursus. 

Infodesk
030 230 84 50
infodesk@rinogroep.nl

Open dagen
Twee keer per jaar houden we open dag. Wij heten je 
dan van harte welkom in ons zalencentrum in Utrecht 
en bieden je een informatieve en inspirerende middag. 
Docenten, opleidingsmanagers en medewerkers van 
beroepsverenigingen zoals de VGCt staan je graag te 
woord. Naast presentaties en workshops kun je ook 
terecht  voor persoonlijk studieadvies. Ga naar  
www.rinogroep.nl/opendag 

Open dagen en excursies i.s.m. NIP
Wil je je verder oriënteren op de scholings-
mogelijkheden? Je bent van harte welkom bij de 
excursies die we jaarlijks organiseren in samenwerking 
met SPS-NIP.

Wijzigingen voorbehouden. Hoewel aan de samenstelling van deze voorlichtingsbrochure de  
uiterste zorg is besteed, kunnen geen rechten worden ontleend aan mogelijke onjuistheden. 
Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.rinogroep.nl/voorwaarden

Vormgeving Studio Cunera Joosten


