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In ’t kort  
 
 

 
 
 
  

Inschrijven 

Inschrijven voor 3 
modules 

Inschrijving via Moodle, 
zie art. 2 



 

1. Algemene Regels 
a) Een deelnemer kan zich inschrijven voor een keuzemodule vanaf moment van openstelling 

van de inschrijving. RadboudCSW geeft aan wanneer de sluitingsdatum is. Bij inschrijving 
van een deelnemer die in zijn/haar laatste opleidingsjaar zit, na deze sluitingsdatum, vervalt 
de voorrangsregeling. 

b) Een deelnemer van de opleiding tot psychotherapeut (PT) met startdatum 2018 of later kan 
zich maximaal voor 72 uur aan keuzemodules, als onderdeel van de opleiding, inschrijven. 

c) Een deelnemer van de opleiding tot psychotherapeut (PT) met startdatum 2016 en 2017 kan 
zich maximaal voor 84 uur aan keuzemodules, als onderdeel van de opleiding, inschrijven. 

d) Een deelnemer van de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) met startdatum voor 2019 dient 
maximaal 84 uur aan keuzemodules, als onderdeel van de opleiding, te volgen. 

e) Een deelnemer van de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) met startdatum 2019 of later 
dient maximaal 3 keuzemodules, als onderdeel van de opleiding, te volgen. 

f) Tegen betaling kunnen deelnemers extra keuzemodules volgen. Zie verder artikel 6.  
g) Een plaatsing op een reservelijst geldt niet als een inschrijving voor een keuzemodule. 
h) Na het verstrijken van de uiterlijke inschrijfdatum is inschrijven, wijzigen, of afmelden voor 

(een) keuzemodule(s) niet meer mogelijk.  
 
2. Inschrijving voor een keuzemodule  

a) De deelnemer schrijft zich in voor een keuzemodule via Moodle.  
b) De inschrijving komt tot stand nadat RadboudCSW de aanmelding schriftelijk of elektronisch 

heeft bevestigd aan de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden 
voor de keuzemodule zijn voldaan, waaronder (doch niet uitsluitend) het - voldoen aan de 
toelatingseisen die het RadboudCSW stelt - en het definitieve doorgaan van de 
keuzemodule.  

c) Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven voor een keuzemodule.  
d) RadboudCSW behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien plaatsing van 

een deelnemer niet mogelijk is, ontvangt de betreffende deelnemer daarvan elektronisch of 
schriftelijk bericht. 

e) Deelnemers die de keuzemodule volgen in het kader van hun curriculum hebben bij 
inschrijving voorrang op andere groepen inschrijvers.  

f) Deelnemers voor wie de keuzemodule gepland staat in het laatste jaar van de opleiding 
hebben voorrang op andere deelnemers bij plaatsing voor een keuzemodule. Deze regeling 
vervalt na het verstrijken van de door RadboudCSW opgegeven sluitingsdatum.  

g) In het geval een keuzemodule van dat jaar vol zit, kan RadboudCSW op verzoek van de 
deelnemer hem of haar op een reservelijst plaatsen. Aan plaatsing op deze lijst kunnen geen 
rechten ontleend worden en leidt niet tot automatisch plaatsing voor de keuzemodule in het 
erop volgende jaar; De deelnemer dient zich het volgende jaar opnieuw in te schrijven voor 
de keuzemodule.      

h) Ongeveer vier weken voor aanvang van een keuzemodule ontvangt de deelnemer nadere 
informatie over de doorgang en inhoud van een keuzemodule (indien toepasselijk).  

i) Indien bij een keuzemodule aparte aanmeldingsformulieren en/of –procedures van 
toepassing zijn, staat dit op Moodle vermeld.  

 
3. Afmelden voor een keuzemodule  

a) Afmelden voor een keuzemodule is mogelijk tot 8 weken voor de start van een keuzemodule. 
b) Afmelden geschiedt schriftelijk of per email. De datum van het poststempel van een door 



RadboudCSW ontvangen opzegging, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de 
deelnemer geldt als afmeldingsdatum.  

c) RadboudCSW kan, in het geval van speciale omstandigheden, ten voordele van de 
deelnemer afwijken van genoemde regels.  
 

4. Ruilen  
a) Een deelnemer heeft de mogelijkheid om met een andere deelnemer van plaats te ruilen in 

een keuzemodule. Daarbij gelden de volgende regels: 
i. Beide deelnemers melden zich afzonderlijk per mail of brief bij RCSW met een 

ruilverzoek. In dit ruilverzoek staat: de namen van de deelnemers; de keuzemodules 
waarop de ruil betrekking heeft; een verklaring van beide deelnemers dat ze akkoord 
gaan met de ruil. 

ii. Beide deelnemers moeten voldoen aan de inschrijfvoorwaarden die gelden voor de 
keuzemodule waarop de ruil betrekking heeft. 

b) Indien RadboudCSW akkoord is gegaan met het ruilverzoek, is de omzetting definitief en kan 
deze niet meer eenzijdig worden omgezet.  

 

5. Wijzigen of annuleren van keuzemodule door RadboudCSW 

a) RadboudCSW heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in 
aangekondigde keuzemodulen. Daaronder wordt – doch niet uitsluitend – begrepen: 

i. De opzet 
ii. De datum 
iii. De docenten 
iv. De locatie 
v. De inhoud 

b) Indien de keuzemodule een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert 
RadboudCSW de deelnemer schriftelijk of elektronisch.  

c) RadboudCSW annuleert de keuzemodule indien er naar het inzicht van RadboudCSW niet 
voldoende inschrijvingen zijn voor een keuzemodule. De deelnemer heeft dan de 
mogelijkheid zich in te schrijven voor een andere keuzemodule, waarbij -met uitzondering van 
artikel 1a en 1d-, de regels in deze voorwaarden overeenkomstig van toepassing blijven.    

 
6. Inschrijven keuzemodule buiten het curriculum 

a) Tegen betaling kan een deelnemer van de opleiding tot psychotherapeut (PT) of klinisch 
psycholoog (KP) zich voor extra uren keuzeonderwijs inschrijven. Zie ook artikel 1 b en c. 

b) De kosten bedragen € 30,- per lesuur. 
c) Ook belangstellenden van buiten de opleiding kunnen zich inschrijven onder de voorwaarde 

beschreven onder artikel 6.b. 
d) Het aantal uren cursorisch onderwijs waarvoor binnen de opleiding KP of PT vrijstelling is 

verkregen van de hoofdopleider, kan ingewisseld worden om extra keuzemodules tijdens de 
duur van de opleiding te volgen zonder dat hiervoor extra kosten berekend worden. Deze 
service biedt het RadboudCSW alleen bij beschikbaarheid van plaatsen. Aan deze service 
kunnen geen verdere rechten ontleend worden. 

 
 
 



 

 


