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Deze gids geeft richting aan de te volgen stappen en minimale voorwaarden voor vervolgstappen om
de opleidingen klinische PNI en de master klinische PNI succesvol te kunnen afronden. Elke stap staat
voor een fase binnen de opleiding(en) en wordt gekenmerkt door vereisten waaraan de student of zijn
resultaten moet voldoen.
•

We omschrijven het eerste studiejaar als PNI1, het tweede studiejaar als PNI2 en het
masterjaar als +1 master.

•

Stappen 1 t/m 8 zijn van toepassing op de opleiding klinische PNI en de aansluitende stappen
A t/m F gelden voor de master klinische PNI.

NB de master klinische PNI kan alleen voltooid worden wanneer de opleiding klinische PNI succesvol
is afgerond.

1) Inschrijving voor PNI1
Vereist: een afgeronde vooropleiding in het gezondheidsberoep.
Resultaat: automatische registratie voor examen op dag 1 van de laatste module.

2) Schriftelijk examen PNI1
Type examen: multiple choice, 30 vragen, geen tijdslimiet.
Vereist voor examen: deelname aan PNI1.
Geslaagd indien: minstens 18 vragen correct zijn beantwoord.

3) Eindcertificaat PNI1
Vereist: 80% aanwezigheid.

4) Inschrijving voor PNI2
Vereist: deelname aan PNI1.
Resultaat: automatische registratie voor examen op dag 1 van de laatste module.

5) Schriftelijk examen PNI2
Type examen: multiple choice, 30 vragen, geen tijdslimiet.
Vereist voor examen: deelname aan PNI2.
Geslaagd indien: minstens 18 vragen correct zijn beantwoord.

6) Eindcertificaat PNI2
Vereist: 80% aanwezigheid.

7) Inschrijven mondeling praktisch examen ‘Therapeut voor klinische
PNI’
Vereist: eindcertiﬁcaten PNI1 en PNI2.
Vereist: geslaagd voor schriftelijke examens PNI1 en PNI2.

8) Diploma behaald “Therapeut voor Klinische PNI”
Vereist: succesvol afgerond mondeling praktisch examen ‘Therapeut voor klinische PNI’.
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A) Inschrijven +1 master kPNI (voorheen PNI Plus)
Vereist: eindcertiﬁcaten PNI1 en PNI2.
NB Voor toelating tot +1 master zijn diploma's PNI1 en PNI2 nog niet noodzakelijk. Om +1 master
succesvol af te kunnen ronden wel.
Resultaat: automatische registratie voor examen op dag 1 van de laatste module.

B) Registratie toelating tot de master in klinische PNI bij de universiteit
van Salamanca
Vereist: bachelorsdiploma (voorlopig alleen nog in gezondheidszorg), master of PhD én kennis van
deze gids.
Vereist: eindcertiﬁcaten PNI1 en PNI2.
Vereist: ingevuld inschrijfformulier.
Let op, alles dient te worden aangeleverd in het Engels.

C) Start +1 master kPNI
Duur: maximaal 18 maanden.

D) Eindcertificaat +1 master kPNI
Vereist: 80% aanwezigheid.

E) Schriftelijk examen +1 master kPNI
Type examen: multiple choice, 50 vragen, geen tijdslimiet.
Geslaagd indien: minstens 33 vragen correct zijn beantwoord.

F) Diploma behaald “master in klinische PNI”
Vereist: eindcertiﬁcaten PNI1, PNI2 en +1 master.
Vereist: examencertiﬁcaten PNI1, PNI2 en +1 master.
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Contact
PNI Europe
Burgemeester Marijnenlaan 98
2585DR Den Haag
Nederland
+31(0)6 201 60 899
pni1@cpnieurope.com
pni2@cpnieurope.com
pniplus@cpnieurope.com
pnimaster@cpnieurope.com
Je helpt ons enorm als je voor vragen en/of opmerkingen
het emailadres gebruikt behorende bij jouw opleiding.

kPNI Belgium

kPNI Akademie

Brusselsesteenweg 155
9090 Melle
België

Feldstraße 7
53225 Bonn
Duitsland

+32 9 225 50 22
info@kpnibelgium.com

+49 4922 84101888
info@kpni-akademie.de
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