
Voorlichting	  nascholing	  	  Rino	  
	  
De	  voorlichting	  over	  scholing	  na	  het	  afstuderen	  voor	  alumni	  Psychologie	  UvA	  op	  dinsdag	  9	  april	  
vindt	  plaats	  in	  het	  nascholingsinstituut	  Rino,	  Leidseplein	  5.	  In	  een	  lichte,	  goed	  geoutilleerde	  
collegezaal	  5.9	  op	  de	  bovenste	  verdieping	  van	  het	  pand	  staan	  tafeltjes	  met	  bloknotes,	  
naambordjes	  en	  koekjes	  opgesteld	  voor	  de	  24	  alumni	  Psych	  UvA	  die	  zich	  tevoren	  hebben	  
aangemeld.	  Van	  hen	  verschijnen	  er	  19.	  
Drie	  coördinatoren	  van	  de	  Rino	  –	  Ineke	  Hol	  van	  de	  opleiding	  Schoolpsycholoog,	  Frederieke	  Van	  
Renswoude	  van	  de	  GZ-‐‑opleiding,	  en	  José	  Hoogeboom	  van	  de	  opleiding	  Psychotherapeut-‐‑	  leggen	  
structuur,	  inhoud	  en	  toelatingsvoorwaarden	  uit	  van	  de	  verschillende	  postacademische	  
opleidingen	  die	  de	  Rino	  Amsterdam	  verzorgt.	  Aangevuld	  door	  ervaringsdeskundigen	  Laura	  
Leenarts,	  opleideling	  GZ	  en	  Renée	  Veldhuis	  GZ-‐‑psycholoog	  en	  bestuurslid	  alumnikring	  
Psychologie.	  De	  voorlichting	  levert	  het	  volgende	  beeld	  op.	  
	  
Twee	  van	  de	  drie	  opleidingen,	  de	  GZ-‐‑opleiding	  en	  de	  opleiding	  tot	  Psychotherapeut,	  vallen	  onder	  
de	  wet	  BIG	  en	  zijn	  wettelijk	  gecertificeerd.	  De	  opleiding	  Schoolpsycholoog	  is	  door	  de	  
beroepsvereniging	  NIP	  gecertificeerd.	  De	  GZ-‐‑opleiding	  en	  de	  opleiding	  Schoolpsycholoog	  zijn	  
beide	  tweejarig,	  met	  overeenkomstige	  eisen	  qua	  tijdsinvestering:	  480	  uren	  onderwijs	  -‐‑een	  
middag	  en	  avond	  per	  week-‐‑,	  2790	  uren	  begeleidende	  praktijkervaring	  en	  90	  uur	  supervisie.	  
Voor	  alumni	  Psychologie	  zonder	  eerdere	  nascholing	  duurt	  de	  opleiding	  tot	  Psychotherapeut	  vier	  
jaar,	  met	  dienovereenkomstig	  ruimere	  cursorische-‐‑,	  praktijkuren	  en	  supervisie,	  respectievelijk	  
580,	  3200	  en	  150.	  
De	  toelating	  tot	  de	  opleidingen	  gebeurt	  voor	  alumni	  Psychologie	  in	  alle	  gevallen	  op	  basis	  van	  een	  
MA-‐‑diploma	  Psychologie	  met	  klinische	  achtergrond	  (dus	  niet	  A&O).	  De	  opleiding	  
Schoolpsycholoog	  is	  voornamelijk	  toegankelijk	  voor	  MA	  Ontwikkelings-‐‑	  en	  Klinische	  
psychologie.	  
De	  GZ-‐‑opleiding	  is	  de	  meest	  generalistische	  opleiding,	  met	  doelgroepen	  over	  de	  hele	  levensloop,	  
baby	  tot	  en	  met	  ouderen.	  De	  opleiding	  Psychotherapeut	  gaat	  het	  meest	  de	  diepte	  in,	  met	  name	  
op	  het	  gebied	  van	  therapeutische	  behandeling.	  De	  opleiding	  Schoolpsycholoog	  richt	  zich	  vrijwel	  
uitsluitend	  op	  de	  interactie	  tussen	  leerlingen(/studenten)	  en	  het	  school(/opleidings-‐‑)	  systeem	  
in	  brede	  zin,	  inclusief	  docent,	  ouders	  en	  zorginstellingen.	  
Alle	  nadere	  details	  over	  de	  postacademische	  opleidingen	  zijn	  volgens	  de	  Rino-‐‑voorlichters	  te	  
vinden	  op	  de	  website	  www.rino.nl.	  
	  
Beperkt	  de	  voorlichting	  zich	  aanvankelijk	  tot	  het	  verhaal	  van	  de	  voorlichters,	  allengs	  voelen	  de	  
genodigden	  zich	  vrijer	  hun	  vragen	  te	  stellen.	  Bij	  de	  borrel	  na	  afloop	  spreken	  studenten	  en	  oud-‐‑
studenten	  Psychologie	  zich	  tevreden	  uit:	  ‘Nu	  snap	  ik	  een	  stuk	  beter	  hoe	  het	  in	  elkaar	  steekt’	  en	  
‘Ik	  heb	  veel	  nieuws	  gehoord.’	  Slechts	  een	  enkeling	  heeft	  weet	  van	  de	  Alumnivereniging	  UvA,	  
alumnikring	  Psychologie	  of	  van	  een	  lidmaatschap.	  Dat	  verschaft	  ook	  de	  aanwezige	  
bestuursleden	  van	  de	  kring	  stof	  tot	  nieuwe	  actie.	  
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