Wat ga jij doen?

Opleidingsmogelijkheden
na je master

De RINO Groep
helpt je op weg

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

duren vaak langer dan enkelvoudige 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.’

Ben jij (bijna) afgestudeerd als psycholoog of orthopedagoog?
Dan sta je nu voor de keus: werken, doorstuderen of allebei.
Wij helpen je graag op weg met uitleg over de BIG-beroepen,
(beroeps)opleidingen, workshops en andere opties waarmee
je direct aan de slag kunt.

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,
onderwijsvaardigheden en
management. Vanuit een neuropsychologische invalshoek ben
ik werkzaam als behandelaar en
manager in een gezondheidszorginstelling.’

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)
gezondheidszorginstelling.’

Wat spreekt jou aan?
Vijf BIG-professionals over de praktijk
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 ge2

zondheidszorg: van psychiatrie,
revalidatie, verpleeghuis- en
gehandicaptenzorg tot kinderen jeugdhulpverlening en forensische zorg.’

Psychotherapeut
‘Als psychotherapeut richt ik mij
op de behandeling van patiënten
met complexe problematiek,
veelal meervoudige problematiek
en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dergelijke behandelingen
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Nieuw:
Orthopedagoog-generalist
‘Als orthopedagoog-generalist zet
ik mijn evidence-based kennis in
om advies, begeleiding en
behandeling te geven aan kinderen en jongeren met problemen
op het gebied van opvoeding en
ontwikkeling. Ook werk ik met
volwassenen in een persoonlijke
afhankelijkheidsrelatie. Daarbij
richt ik me niet alleen op de cliënt
maar ook op ouders en verzorgers
en anderen in diens omgeving.
Ik ben werkzaam op allerlei terreinen als onderwijs, jeugdhulp,
gehandicaptenzorg, geestelijke
gezondheidszorg, ouderenzorg,
forensische zorg, bij onderzoeken
en zelfstandige adviesbureaus.’

Hoe kom je in aanmerking voor
een BIG-opleidingsplaats?
Gz-psycholoog (GZ)
Voor wie?
De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is voor psychologen, pedagogen en geestelijk
gezondheidkundigen die breed
inzetbaar willen zijn in de gezondheidszorg.
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je een doctoraalexamen
of een universitaire masteropleiding
psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting 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 met een BAPD 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 aanmelding voor
de GZ-opleiding bij het Radboud
Centrum Sociale Wetenschappen
in Nijmegen.
Zie: www.vlogo.nl
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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.

Verruimd vrijstellingenbeleid
Sinds 1 januari 2019 komen nieuwe
deelnemers aan de GZ-opleiding die
de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) of orthopedagooggeneralist (NVO) gevolgd hebben
in aanmerking voor verruimde
vrijstelling. Deze vrijstelling omvat
maximaal 25% van het cursorisch en
maximaal 25% van het praktijkonderwijs van de GZ-opleiding.
Zie: www.rinogroep.nl/gz

1	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

Psychotherapeut (PT)
Voor wie?
De opleiding tot psychotherapeut
is voor psychologen, pedagogen en
geestelijke gezondheidkundigen die
ingezet kunnen worden bij behandeling van patiënten met ernstige en/of
meervoudige psychopathologie.

2	Als het wederzijds goed
bevalt: je werkgever is tevreden, jij bent tevreden, dan
kun je een werkervaringsplek
aangeboden krijgen.
3	Als het wederzijds goed
bevalt en zowel je werkgever
als jijzelf tevreden zijn, dan
word je contractant bij een
instelling en ga je werken als
basispsycholoog of gedragswetenschapper.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
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

4	Bij goed functioneren kun
je meedingen naar een plek
voor de GZ-opleiding. De
meeste opleidingsplekken
worden intern opgevuld.
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Bij- en nascholing
Beroepsopleidingen

Je kunt bij de RINO Groep
diverse beroepsopleidingen
volgen. Een aantrekkelijke
optie, want met een erkende
opleiding kun je vaak direct
aan de slag. Dit is van belang,
want je bent hard nodig om de
arbeidsmarkt te versterken.

Meer dan 25
beroepsopleidingen

De RINO Groep biedt meer dan
25 beroepsopleidingen aan.
Een greep uit de mogelijkheden:
– Cognitief gedragstherapeut
– Systeemtherapeut
– POH-GGZ
– Schematherapeut
– Psychotraumatherapeut en
hulpverlener
– EMDR-practitioner
– Groepspsychotherapeut
– Theraplay-therapeut
– IMH-consulent en -specialist
– Speltherapeut
– Ggz-agoog
– Liberman-trainer

Congressen en
masterclasses

Wil je in korte tijd de meest
actuele kennis op verschillende
vakgebieden opdoen, vakgenoten ontmoeten en kennis
uitwisselen? Tijdens onze
congressen, online seminars
en masterclasses vertellen
toonaangevende experts en
kennispartners over interessante nieuwe inzichten of veelbelovend onderzoek, en vertalen ze
state-of-the-art kennis naar de
praktijk.

Cursussen

Naast (beroeps)opleidingen
kun je in cursussen van één
tot zes dagen meer kennis
en vaardigheden opdoen
over diverse thema’s als
het diagnosticeren en/of
behandelen van bijvoorbeeld
persoonlijkheidsstoornissen,
depressie of autisme. Of leer
nieuwe behandelvormen
toepassen, zoals schematherapie, oplossingsgerichte
psychotherapie of mentaliseren
bevorderende therapie.
Onze werkvelden:
– Ggz volwassenen en ouderen
– Jeugd, gezin en onderwijs
– POH-GGZ en wijkteams
– Herstelgerichte zorg
– Forensische zorg
– Verstandelijke beperking
– Autisme
– Medische psychologie en
seksuologie

Young Professionals
programma

Dit programma bestaat uit
inspirerende workshops door
topdocenten voor iedereen
aan het begin van zijn of haar
carrière, tegen een fractie van
de normale cursusprijs. Deze
bieden we incompany aan.
Bijvoorbeeld:
– Cognitieve Gedragstherapie
– Een goede intake (K&J)
– Kindertekeningen in (spel)
diagnostiek
– Psychotherapeutische
aspecten

SPS-NIP

Sinds 2012 werkt de RINO Groep samen met SPS-NIP, de studentensectie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Samen
investeren wij in toekomstige psychologen. SPS-NIP heeft als missie alle
psychologiestudenten in Nederland te helpen weloverwogen en zelfbewust de stap van student naar het werkveld te zetten. Dit realiseert
SPS-NIP door het organiseren van relevante activiteiten en het aanbieden
van allerlei diensten. Zo slaan zij een brug tussen studie en de start van
je loopbaan. De RINO Groep vindt het belangrijk om goede contacten
te onderhouden met studenten, zodat we ons aanbod goed kunnen
afstemmen op hun behoeften en wensen.

Kijk voor de meest uitgebreide
en actuele informatie over ons
opleidingsaanbod op
www.rinogroep.nl

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.
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Postmaster SKJ-registratie
Binnen Jeugdwet gelijkwaardig aan Gz-registratie
Werk je met kinderen, jongeren en/of hun gezinnen?
Dan kun je je specialiseren via de opleiding tot Kinder- en
Jeugdpsycholoog. we helpen je graag bij het samenstellen
van een persoonlijk leertraject of verwelkomen je in onze
georganiseerde opleidingsroute.
Hieronder lees je meer over de voorwaarden voor registratie.
Als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP kom je in aanmerking
voor de Postmaster SKJ-registratie. Hiermee ben je binnen
de jeugdwet gelijkwaardig aan een Gz-psycholoog en
orthopedagoog-generalist.
Registratie-eisen
De voornaamste registratie-eisen zijn:
– 480 uur geaccrediteerd onderwijs;
waarvan minimaal 160 uur diagnostiek en 160 uur behandeling
– 2.790 uur werkervaring, 90 uur
supervisie, extra literatuurstudie
en casus- en reflectieverslagen
Op de websites van het SKJ en het
NIP vind je het volledige, actuele
registratiereglement. Hierin zijn alle
eisen kwantitatief en inhoudelijk
beschreven en vind je ook het proces
tot registratie.
Start van het traject
Je traject begint op het moment dat
je je aanmeldt bij het SKJ of het NIP.
Via hun website vind je de benodigde formats en formulieren. Vanaf
het moment van aanmelding heb je
vijf jaar de tijd om aan de eisen te
voldoen. Je kunt een gelimiteerd
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aantal uren geaccrediteerde scholing,
werkervaring en supervisie van de
vijf voorafgaande jaren met terugwerkende kracht laten meetellen. Je
kunt daardoor dus al beginnen als je
nog twijfelt of je het hele traject wilt
volgen. Toets je opleidingsplan en
werkplek vooraf bij SKJ en informeer
jezelf goed over de overige eisen.
Dan weet je zeker dat je, bij uitvoering volgens plan, voor registratie in
aanmerking komt.
Scholingstraject op maat
Het mooie van een individueel
leertraject is dat je het inhoudelijk
optimaal kunt laten aansluiten op
jouw behoefte en toekomstwensen.
Graag maken we dit zo aantrekkelijk
en toegankelijk mogelijk voor je. We
bieden een grote diversiteit aan opleidingen waarmee je tot 100 accreditatiepunten per keer kunt behalen. Zo

kun je in grote stappen je traject
samenstellen. Daarnaast vul je je
opleidingsplan aan met cursussen
waarmee je je kennis op uiteenlopende onderwerpen verbreedt en
verdiept.
Georganiseerd opleidingsdeel
Je kunt ook kiezen voor een
opleidingstraject dat al voor jou
is ontwikkeld. In dit programma
zit een rode lijn en de lesdagen
zijn aaneengesloten voor je
gepland. Je volgt de onderdelen
in een vaste groep. Lees meer
over het Scholingstraject Kinderen Jeugdpsycholoog op
www.rinogroep.nl/kja
Let op dat je altijd vooraf
je opleidingsplan bij SKJ
laat toetsen, ook als je het
georganiseerde opleidingsdeel
wilt volgen.
Per 1 januari 2020 is de
Orthopedagoog-Generalist een
BIG-geregistreerd beroep.
Je kunt je registratie behalen via
de BIG-opleiding.
Iedereen die op 1 januari 2020
al deelnam aan het individuele
leertraject, kan dit afronden tot
1 januari 2023.
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Leerroutes
Op de website vind je diverse
voorbeelden van leertrajecten,
zoals:
– Veelgevolgd: populair aanbod
– Autisme
– Aanbod met nadruk op het
zeer jonge kind
– Aanbod met de nadruk op
pubers
– Aanbod met nadruk op
systeemgericht werken en
aandacht voor (L)VB
Kijk op www.rinogroep.nl/kj

Korting
Bij gelijktijdig inschrijven voor 3
of meer cursussen of opleidingen
ontvang je 10% korting. Via ons
Samen SLIM concept kun je met
meerdere mensen een cursus
inkopen en al snel 30% besparen.
Als initiatiefnemer kun je zelfs
gratis deelnemen. Lees meer op
www.rinogroep.nl/samenslim

Heb je vragen?
Bel of mail de infodesk:
030 230 84 50
infodesk@rinogroep.nl
Een persoonlijk studieadviesgesprek aanvragen?
Ga dan naar www.rinogroep.nl/
studieadvies

Waarom de RINO Groep?
Onze missie

Innovatieve opleidingen,
cursussen en congressen
Wij volgen de zorginnovaties in
preventie, begeleiding, diagnostiek en behandeling op de
voet en integreren die in onze
cursussen en opleidingen. Ook
nemen we de laatste onderwijsontwikkelingen mee bij het
ontwikkelen van ons scholingsaanbod.

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.

Mensen met een psychische
kwetsbaarheid
De best denkbare zorg aan
mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Dat staat of valt
met goed opgeleide begeleiders, therapeuten en behandelaren. Professionals die hun vak
verstaan en regelmatig reflecteren op hun werk om zo hun
visie aan te scherpen op wat
goede zorg is. De RINO Groep
ondersteunt deze ambitieuze
professionals in de geestelijke
gezondheidszorg, maar ook
bijvoorbeeld in de jeugdzorg,
buurt- en wijkteams, onderwijs,
forensische zorg, verstandelijk
gehandicaptenzorg en maatschappelijke opvang.
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Topdocenten
De ruim duizend docenten
waarmee wij samenwerken,
spelen een sleutelrol bij de
kwaliteit van ons opleidingsaanbod. Deze deskundige en
bevlogen professionals met
specifieke kennis en ervaring
zijn werkzaam op universiteiten
en/of in de praktijk. Zij bieden
niet alleen actuele theoretische
inzichten, maar zijn ook in staat
de verbinding met en vertaling
naar de praktijk te maken.

Dynamisch internationaal
netwerk
Geworteld in de wetenschap en
praktijk, onderhoudt de RINO
Groep nauwe contacten met
onderzoekers van universiteiten
en hogescholen, met wetenschappelijke vernieuwers in de
zorg op TOPGGz-afdelingen en
met tal van praktijkinstellingen
die een beroep op ons doen. Zo
hebben we in de afgelopen 30
jaar een breed netwerk ontwikkeld, waarin we als kennis- en
opleidingspartner een specifieke positie innemen.
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Klantgerichte service
Wij stemmen onze opleidingen
in toenemende mate af op
individuele vragen en behoeften van deelnemers. Zo geven
we onze opleidingen steeds
meer modulair vorm. Dat stelt
je in staat modules te kiezen
die precies aansluiten bij jouw
eerder verworven competenties.
Je krijgt toegang tot de digitale
leeromgeving waarin je jouw
persoonlijke opleidingsinformatie vindt, zoals lesrooster,
digitale literatuur, opdrachten
en je persoonlijke voortgang.
Onze leslocaties zijn modern,
goed bereikbaar en centraal
gelegen in Utrecht.

Heb je een opleidingsvraag?
De infodesk helpt je graag verder. Stel je vraag telefonisch
via 030 230 84 50 of mail naar infodesk@rinogroep.nl
Of vraag een studieadviesgesprek aan via www.rinogroep.nl/
studieadvies

RINO Groep
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
030 230 84 50
www.rinogroep.nl
rinogroep
@RINOGroep
facebook.com/rinogroep

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
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