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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 de behaalde resultaten moeten voldoen. 

We omschrijven het eerste studiejaar als PNI1, het tweede studiejaar als 
PNI2, derde jaar als PNI3 en het vierde jaar als PNI4 

Stap 14 is van toepassing op het voeren van de mastertitel. Kijk voor 
meer informatie op onze website www.pninederland.nl 

1) Inschrijving PNI1 

Toelating:  

Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde medische of paramedische opleiding vereist. 
Daarnaast worden mensen met een afgeronde opleiding medische basiskennis op Hbo-niveau of 
medische basisvakken plus een opleiding tot orthomoleculair therapeut toegelaten. Ook worden 
mensen die sportwetenschapper zijn, een erkende opleiding tot personal trainer hebben genoten of 
een opleiding osteopathie hebben gedaan toegelaten.  

Heb je onze online opleiding 'Inleiding tot de kPNI' gedaan? 
Deze opleiding wordt geaccepteerd als vooropleiding voor de 3-jarige kPNI opleiding i.c.m. minimaal 
Medische Basiskennis 40ECTS volgens de PLATO-norm. 

Let op: alleen diegene die beschikken over een bachelor- of mastertitel van een (para)medische 
opleiding worden toegelaten tot de Pauselijke Universiteit van Salamanca. Ben je niet in het bezit van 
een titel dan kan je wel de opleiding doen maar geen master propio titel voeren. 

Resultaat: automatische registratie voor examen op dag 1 van de eerste module van PNI2. 

2) Eindcertificaat PNI1 

Vereist: 80% aanwezigheid. 

3) Schriftelijk examen PNI1 

Type examen: 28 multiple choice vragen, een open vraag en een casus. Duur: 90 minuten. 
Vereist voor examen: deelname aan PNI1. 
Geslaagd indien: minstens 18 vragen correct zijn beantwoord. De open vraag en de casus zijn 
minimaal met een voldoende beoordeeld. 
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4) Inschrijving PNI2 

Vereist: PNI1 geheel gevolgd hebben (minimaal 80% aanwezigheid). Examen is (nog) niet verplicht. 
Resultaat: automatische registratie voor examen op dag 1 van de eerste module van PNI3. 

5) Eindcertificaat PNI2 

Vereist: 80% aanwezigheid. 

6) Schriftelijk examen PNI2 

Type examen: multiple choice, 28 vragen, een open vraag en een casus. Duur:90 minuten. 
Vereist voor examen: deelname aan PNI2. 

Geslaagd indien: minstens 18 vragen correct zijn beantwoord. De open vraag en de casus met 
minimaal voldoende beoordeeld. 

7) Inschrijving PNI3 

Voorheen PNI Plus of PNI +1 
Vereist: eindcertificaten PNI1 en PNI2. 

Voor toelating tot PNI3 zijn diploma's PNI1 en PNI2 nog niet noodzakelijk. Om PNI3 succesvol af te 
kunnen ronden wel. 

8) Eindcertificaat PNI3 

Vereist: 80% aanwezigheid. 

9) Schriftelijk examen PNI3 

Type examen: multiple choice, 48 vragen, een open vraag en een casus. Duur:120 minuten. 
Geslaagd indien: minstens 33 vragen correct zijn beantwoord. 
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10) Praktijkexamen PNI3 
 
’Therapeut in de klinische Psychoneuroimmunologie’ 

Voor diegene die doorgaan naar PNI 4 is het praktijkexamen in het vierde jaar. Stop je na PNI3 dan is 
het praktijkexamen in het derde jaar. 
 
Vereist: 

• Eindcertificaten PNI1 en PNI2. 
• Geslaagd voor schriftelijke examens PNI1, PNI2 en PNI3 

11) Diploma 

’Therapeut in de klinische Psychoneuroimmunologie’ 

Vereist:  

• Geslaagd voor schriftelijk examen PNI1, PNI2 en PNI3 
• Geslaagd voor mondeling praktisch examen PNI1, PNI2 en PNI3. 
• Profielwerkstuk en businessplan beoordeeld als voldoende. 

12) Profielwerkstuk en businessplan 
 
Vereist : 

• Beoordeeld met een voldoende. 

13) Diploma 
‘Expert in de klinische Psychoneuroimmunologie’ 

Vereist:  

• Geslaagd voor schriftelijk examen PNI4 
• Geslaagd voor mondeling praktisch examen PNI4. 
• Profielwerkstuk en businessplan beoordeeld als voldoende. 

14) Master propio aanvragen 
 
(het masterjaar is wereldwijd in PNI3. Na de toevoeging van PNI4 is besloten om het derde jaar het 
masterjaar te laten). 
 
‘Master propio in de klinische Psychoneuroimmunologie’ 
 
Vereist: 

• Inschrijving aan de pauselijke Universiteit van Salamanca ieder jaar vanaf PNI1. 

• Geslaagd voor alle examens PNI1 t/m PNI3.

• Masterscriptie met een voldoende beoordeeld.
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Contact 

PNI Europe 
Koningin Emmakade 195 
2518 JP Den Haag 
Nederland 

+31(0)85 130 2441 
service@cpnieurope.com 

pni1@cpnieurope.com 
pni2@cpnieurope.com 
pni3@cpnieurope.com 

Je helpt ons enorm als je voor vragen en/of opmerkingen 
het e-mailadres gebruikt behorende bij jouw opleiding.
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