
 

 

 
 
 
 
CASUSBESCHRIJVING PROEFTUIN GZ NH1 
 

 

1. Inleiding 
De vervolgopleiding tot GZ-psycholoog beoogt op te leiden tot generalist. Er is dus behoefte aan 'breed 

opleiden’. Gedurende de opleiding dient derhalve voldoende variëteit aan praktijkervaring in meerdere settingen 

en/of sectoren aangeboden te worden. Om de ontwikkeling naar 'breed' opleiden verder te stimuleren en 

faciliteren is een aantal proeftuinen mogelijk gemaakt. Deze proeftuinen bestaan uit samenwerkende 

instellingen/praktijken die als opdracht hebben om innovatieve oplossingen te vinden voor (de uitdagingen en 

knelpunten die ontstaan bij) het gezamenlijk opleiden. Een van de doelen van de proeftuinen is het leren van 

praktijkervaringen en inzichtelijk verzamelen van informatie, zodat toekomstige regionale 

samenwerkingsverbanden en TOP Opleidingsplaatsen hiervan kunnen leren en profiteren. Om die reden is 

ervoor gekozen om de proeftuinen gedurende het hele proces te volgen en waar gewenst inhoudelijk en 

procesmatig te begeleiden of bij te staan.  

 

Deze casusbeschrijving geeft een beschrijving van de proeftuin in de regio Noord-Holland, die als naam heeft 

proeftuin GZ NH, en betreft de periode tot september 2019. Dit is de voorbereidende fase; de uitvoering gaat 

van start per januari 2020. Bij alle punten wordt een feitelijke beschrijving gegeven, aangevuld met een korte 

toelichting waarom de proeftuin deze keuze heeft gemaakt. Tot slot enkele tips voor toekomstige 

samenwerkingsverbanden die betrekking hebben op de voorbereidende fase. 

 

2. Beschrijving van de proeftuin 
In de proeftuin GZ NH zijn 10 partners betrokken. Amici Zorgt is een extern onderdeel van GGZ NHN die wij als 

aparte partner beschouwen. De partners zijn afkomstig uit de GGZ (waaronder SGGZ en BGGZ), VG-GGZ, 

ouderenzorg, revalidatiezorg en een vrijgevestigde praktijk. In 2020 zijn in totaal 16 opleidingsplaatsen aan de 

proeftuin toegewezen (inclusief 3 bonusplaatsen). 

 

2.1. Bestuurlijke overeenkomst  

De proeftuin is gestart met een bijeenkomst met de bestuurders van de verschillende instellingen die hun fiat 

hebben gegeven op wat schriftelijk is vastgelegd. De meeste instellingen hebben geen historie met elkaar, ook 

niet op het gebied van gezamenlijk opleiden.  

 

De regievoerder van de proeftuin is GGZ NHN, die als voorlopige taak heeft het coördineren van de verschillende 

beginstappen. Er worden tot op heden (nog) geen kosten in rekening gebracht voor de regietaken. De eerste 

bijeenkomsten waren met de praktijkopleiders van de verschillende instellingen. Hierbij is met name gefocust op 

de inhoud: zo zijn o.a. de opleidingstrajecten vastgesteld, afspraken gemaakt rondom gezamenlijke werving en 

selectie en ligt er inmiddels een gezamenlijke opleidingsvisie (zie bijlage). 

 

2.2. Model van de opleidingsroutes, positie van regisseur en satellieten  
 

Voor 2020 heeft de proeftuin gekozen voor een uitwisselingsmodel. De PIOG van instelling 1 wisselt na een jaar 

met de PIOG van instelling 2. Hierbij blijft de praktijkopleider van de instelling waar gestart wordt de 

praktijkopleider van het gehele traject. De werkbegeleider wisselt uiteraard wel.  

Een opleidingsroute wijkt hiervan af. Er zijn 2 PIOG’s die gedurende hun gehele opleiding 2 dagen in de week bij 

GGZ-NHN werken en 2 dagen bij het NWZ. Dit had vooral praktische redenen (locatie), maar ook om uit te  
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proberen in het kader van de proeftuin. Binnen de proeftuin is ervoor gekozen de PIOG’s met hun duo in 

dezelfde opleidingsgroep te zetten. Ze kunnen elkaar daardoor leren kennen en van elkaar leren. Een 

opleidingsroute wijkt hiervan af. Het gaat om het duo GGZ-NHN en Omring. Reden hiervoor is dat de PIOG van 

Omring de GZ-psycholoog opleiding accent Ouderen gaat volgen, de PIOG bij GGZ NHN de GZ-psycholoog 

opleiding Volwassenen.  
 

2.3. Wijze van uitruil en/of detachering en vormgeving van het werkgeverschap 

Op 12 september 2019 vindt een bijeenkomst plaats met een vertegenwoordiging van de afdelingen P+O/HR 

van de verschillende instellingen, om een aantal zaken rondom het werkgeverschap te bespreken, zoals: 

- Uitwerken uitwisseling bij afwijking in uren PIOG 

- Hoe om te gaan met verzuim en verlof 

- Hoe wordt de werving & selectie gedaan 

- Hoe beleggen we de onderlinge verantwoordelijkheden 

- Hoe wordt de aansprakelijkheid geregeld tussen betrokken instellingen en/of derden bij in- en uittreden 

- Hoe gaan we om met de verschillen in arbeidsvoorwaarden in diverse CAO’s/regelingen? 

- Detacheringsovereenkomst: toewerken naar een uniforme detacheringsovereenkomst. Er is een 

concept versie opgesteld. 

 

2.4. Gehanteerde kosten- en opbrengstenmodel (inclusief vergoedingen voor opleideling) 

Afspraken rondom kosten en opbrengsten worden nog geïnventariseerd. Binnen de proeftuin hebben de 

partners te maken met verschillende CAO’s. Het idee is om het voor dit jaar zo te doen dat de CAO van de 

instelling waar de PIOG start bepalend is, maar hopen ook te horen welke ervaringen andere proeftuinen 

hebben. Daarnaast zijn er verschillen in vergoeding van de opleidingskosten en het volgen van het cursorisch 

onderwijs in eigen tijd. Ook zijn er verschillen in de productienorm en het wel of niet hebben van een 

nawerkverplichting.  

 

De proeftuin streeft naar eenduidigheid. De nieuwe CAO GGZ en de nieuwe NZA richtlijn t.a.v. de 

beschikbaarheidsbijdrage zullen hierbij positief kunnen bijdragen. 

 

In de nieuwe CAO GGZ staat aangegeven in welke salarisschaal opleidelingen ingedeeld gaan worden. We gaan 

ervan uit dat dat binnen de GGZ instellingen ook toegepast gaat worden. De nieuwe NZA richtlijn t.a.v. de 

beschikbaarheidsbijdrage geeft aan dat opleidingskosten vergoed moeten worden evenals het volgen van de 

opleiding in tijd van de instelling. Dit moet nog met de partners van de proeftuin besproken worden. De 

beschikbaarheidsbijdrage is ook verhoogd. De proeftuin GZ-NH wil graag toewerken naar een gelijke aanpak 

binnen de proeftuin, maar mogelijk lukt dit nog niet in 2020. 

 

Er zullen dus zeker in de beginfase nog wel verschillen zijn voor de PIOG’s. De wens is heel nadrukkelijk om ook 

de deelnemende PIOG’s ook bij dit proces te betrekken en hun ervaringen gebruiken om van te leren. 

 

2.5. Werving & selectie 

Het proces van werving en selectie moet ook in 2020 duidelijk worden. Er zijn instellingen die voor de start van 

de proeftuin al aan interne kandidaten toezeggingen hebben gedaan. Er zal echter nog wel met de 

samenwerkende instelling een gesprek gevoerd worden. Bij eventuele grote bezwaren rondom de kandidaat die 

is voorgedragen, kan de keuze heroverwogen worden. De proeftuin streeft naar een gezamenlijke werving en 

selectie. Bij sommige instellingen wordt de werving nog apart gedaan maar de selectie gezamenlijk. We willen 

uitdrukkelijk deze proeftuin periode gebruiken om ervaringen met elkaar op te doen en te kijken welke wegen 

voor onze partners en regio het beste werken. 
 

2.6. Gezamenlijke visie, ambitie voor de toekomst 

De afgelopen periode is er een gezamenlijke opleidingsvisie opgesteld, zie bijlage.  



  

          
 
 
 
Inzichten en tips voor toekomstige proeftuinen 

 

✓ Starten met een bijeenkomst met de bestuurders om een bestuurlijke overeenkomst af te sluiten. 

✓ Duidelijke afspraken over de regiefunctie. 

✓ Tijdige samenwerking zoeken met de RINO – ook i.v.m. het indelen in groepen. 

✓ Goede communicatie zowel intern als extern.  

✓ Duidelijke afspraken maken over het werkgeverschap, met name over verlof, verzuim en 

aansprakelijkheid. 

✓ Samenwerking met de betrokken instellingen vergroten, o.a. door bijeenkomsten te organiseren voor 

betrokken werkbegeleiders, supervisoren en praktijkopleiders en het organiseren van een 

supervisorencursus om het niveau van de betrokken supervisoren verder te vergroten.   

✓ PIOG betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van de proeftuin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 

Bijlage Visie Proeftuin GZ NH 

Datum:  20 juni 2019 

 

 

3. Opleidingsvisie Proeftuin GZ Noord-Holland (NH) 

 

3.1. Aanleiding 

TOP Opleidingsplaatsen (www.TOP-opleidingsplaatsen.nl) heeft in de nieuwsbrief van 26 januari 2018 

aangegeven dat zij wil gaan werken met een aantal proeftuinen voor het opleiden van GZ-psychologen in een 

samenwerkingsverband. Elke proeftuin heeft een grote instelling als trekker en heeft een volume van tenminste 

10 instroomplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog, waarbij een aantal bonusplaatsen toegekend kunnen 

worden. In maart 2018 hadden zes samenwerkingsverbanden zich aangemeld als proeftuin. Later in 2018 kwam 

het verzoek van TOP opleidingsplaatsen of instellingen in andere regio’s ook openstaan voor het opstarten van 

een proeftuin. Hierop heeft GGZ Noord-Holland-Noord positief gereageerd en is vlot contact gaan zoeken met 

mogelijke samenwerkingspartners in de regio. In het voorjaar van 2019 vond het eerste overleg met opleiders en 

bestuurders van verschillende aanbieders in de regio Noord-Holland plaats. In april 2019 werd duidelijk dat de 

volgende deelnemers zijn betrokken bij de Proeftuin GZ NH die in januari 2020 zal starten: 

 

• GGZ Noord-Holland-Noord (trekker van de proeftuin) 

• AMICI Zorgt 

• Abate 

• Heliomare 

• Esdégé Reigersdaal 

• Omring 

• Noord West Ziekenhuis  

• Kenter Jeugdhulp 

• Lijn 5 

• Parlan 

 

Alle deelnemers hebben één opleidingsplaats binnen de proeftuin, met uitzondering van GGZ NHN, deze heeft 

zes opleidingsplaatsen. 

 

3.2. Doel proeftuin GZ NHN 

TOP opleidingsplaatsen heeft aangegeven dat het doel van de proeftuinen is om inzicht te krijgen hoe TOP 

Opleidingsplaatsen in de toekomst opleidingsplaatsen kan toewijzen aan regionale samenwerkingsverbanden die 

over een passende infrastructuur beschikken om de GZ-psycholoog op te leiden als generalist en waarbij ook 

kleine instellingen/praktijken of instellingen uit kwetsbare sectoren kunnen aansluiten.  

Wij zijn allen van mening dat dit niet alleen het doel van de proeftuin moet zijn, maar dat het vooral van belang is 

of de uiteindelijke klant, oftewel de cliënt, beter wordt van een samenwerkingsverband. Onze conclusie is dat dit 

wel het geval is: een proeftuin met meerdere instellingen uit verschillende sectoren zorgt ervoor dat de opleiding 

tot GZ-psycholoog nog breder kan plaatsvinden, namelijk over de grens van instellingen en sectoren heen. 

Daardoor kan de toekomstig GZ-psycholoog nog optimaler tot generalist opgeleid kan worden, waar de cliënt 

uiteindelijk van profiteert. Daarnaast zien wij nog meer voordelen. De proeftuin zal leiden tot een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel onder de regionale samenwerkingspartners voor het opleiden van goed 

gekwalificeerde GZ-psychologen in de regio. Daarnaast kan er geprofiteerd worden van de opleidingskwaliteiten 

tussen instellingen onderling, waarbij er van elkaar geleerd kan worden. Tevens kunnen er op andere 

beleidsmatige vlakken samenwerkingen ontstaan wat ten goede kan komen aan de kwaliteit van de GZ-

opleiding, maar ook van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen.  

 

 

http://www.top-opleidingsplaatsen.nl/


  

 

 

3.3. Missie: optimale zorg voor lichte tot matig complexe psychische klachten in NH 

De missie van onze proeftuin is om in de regio Noord-Holland GZ-psychologen breed op te leiden, die voldoen 

aan het beroepsprofiel GZ-psycholoog2, maar bovenal nog beter toegerust zijn om optimale psychologische zorg 

te leveren met aandacht voor cliënt(systeem) en zijn omgeving, kwaliteit, efficiëntie en de mogelijkheden en 

grenzen van het vakgebied van de GZ-psycholoog.  

3.4. Visie: Samen opleiden zorgt voor GZ-psychologen met een brede blik 

Wij denken dat het gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen ervoor zorgt dat GZ-psychologen meer een 

helikopterview kunnen ontwikkelen over de geestelijke gezondheidszorg. Het is van belang dat professionals 

bewust worden van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en zich kunnen richten op het verbeteren 

van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg.  

3.5. Kernwaarden 

In het samen opleiden in de regio NHN staan drie kernwaarden centraal: Diversiteit, een optimaal leerklimaat en 

persoonlijke ontwikkeling. 

• Diversiteit 

Wij zijn verheugd dat we met tien aanbieders de proeftuin GZ NH kunnen gaan starten, waarbij 

diversiteit duidelijk naar voren komt. De aanbieders leveren B- en/of S-GGZ zorg met diverse accenten: 

kind- en jeugdzorg, volwassenenzorg en ouderenzorg. Ook richten sommige partners zich in het 

bijzonder op specifieke kerngebieden, zoals angst- en trauma, revalidatie, LVB en medische psychologie. 

Dit zorgt ervoor dat opleidelingen in de proeftuin gedurende hun opleidingstraject de mogelijkheid 

hebben om praktijkervaring met diverse problematiek op te doen om zo een nóg betere GZ-psycholoog 

te kunnen worden.  

• Optimaal leerklimaat: veilig en goed 

Wij zijn van mening dat een veilig leerklimaat een voorwaarde is om opleidelingen optimaal hun 

persoonlijke professionele kwaliteiten te laten ontwikkelen, binnen de eisen gesteld door de 

opleidingsinstelling en de overheid, en passend binnen de specifieke settingen waar de 

praktijkwerkzaamheden worden uitgevoerd. Veiligheid kenmerkt zich door een duidelijke en 

transparante opleidingsstructuur waarin ervaren professionals worden ingezet als begeleiders die er 

zorg voor dragen dat de opleideling kan laten zien waar hij al toe in staat is, maar evenzeer waarover hij 

zich nog onzeker voelt. Uiteraard gecombineerd met goed werkgeverschap door helder omschreven 

materiële randvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden.  

• Persoonlijke ontwikkeling 

Naast het competentiegericht opleiden van de GZ-psycholoog, zijn wij van mening dat de persoonlijke 

ontwikkeling in de professionele context centraal moet staan. We streven een leerklimaat na waarin 

toenemende bekwaamheid en zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen en reflectie een 

belangrijke plek moeten innemen. In de praktijkopleiding wordt steeds de goede balans nagestreefd 

tussen activiteiten die meer expliciet gericht zijn op leren enerzijds en activiteiten die gericht zijn op het 

leveren van productie anderzijds.  

 

 

 

 

 
2 Opleidingsplan GZ-psycholoog (Werkgroep Modernisering GZ-opleiding, 2015): de GZ-psycholoog is een breed opgeleide 

professional en werkzaam in diverse settingen waarin cliënten met verschillende vormen van problematiek zich aanmelden. 

De GZ-psycholoog verricht diagnostiek en indicatiestelling over het gehele veld van de GGZ-zorg, maar is niet bekwaam in het 

uitvoeren van meer complexe procesdiagnostiek methodieken. Voorts is de GZ-psycholoog behandelaar en richt zich op 

cliënten met lichte tot matig complexe psychische problematiek. Hierbij wordt co-morbiditeit niet uitgesloten. De GZ-

psycholoog streeft een adequate behandeling van een duidelijk omschreven probleem na en kan, binnen zijn bevoegdheden 

en competentieprofiel, optreden als hoofdbehandelaar.  

 



  

 

 

3.6. Werkwijze 
• GGZ NHN is trekker van de proeftuin en organiseert op frequente basis bijeenkomsten met opleiders 

en/of bestuurders van de samenwerkingspartners om te komen tot een zorgvuldige uitvoering van de 

spelregels voor de proeftuin, zoals door TOP opleidingsplaatsen is omschreven.  

• De partners hebben met elkaar afgestemd dat de opleideling zijn opleiding in de instelling start waar de 

leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Na één jaar wordt de opleideling gedetacheerd naar een 

andere instelling en het werkgeverschap blijft bij de instelling waarmee de leerarbeidsovereenkomst is 

aangegaan. De werkbegeleiding wordt overgedragen, maar de praktijkbegeleiding wordt gecontinueerd 

bij de instelling met het werkgeverschap. Het is echter ook mogelijk dat een opleideling gedurende zijn 

gehele opleiding bij 2 verschillende instellingen werkt, bijv. 2 dagen per week bij iedere instelling. De 

proeftuin is juist bedoeld om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende 

modellen voor de opleidelingen, cliënten, teams en instellingen.  

• Iedere opleideling heeft tenminste twee supervisoren welke bij de start van de opleiding worden 

aangewezen. Uitwisseling tussen de instellingen van supervisoren is uitdrukkelijk een wens. 

• Wij streven naar een optimaal opleidingsklimaat door op continue basis het leerklimaat te monitoren en 

te verbeteren. Dit doen we onder andere door frequent overleg tussen opleiders van de verschillende 

samenwerkingspartners, uitwisseling van supervisoren en evaluaties met de opleidelingen.  

• Om de samenwerking tussen, en de kwaliteit van, de werkbegeleiders, supervisoren en 

praktijkopleiders te verbeteren, willen we voor hen in samenwerking met de RINO jaarlijks een 

workshop “supervisie en werkbegeleiding van GZ-psychologen in opleiding” organiseren.   

• Van belang is goed werkgeverschap door helder omschreven materiële randvoorwaarden en 

arbeidsvoorwaarden zoals voorgeschreven in de opleidingseisen. Wij streven ernaar deze voorwaarden 

op elkaar af te stemmen, te denken valt aan vergoeding van het cursorisch onderwijs of het volgen van 

het cursorisch onderwijs binnen werktijd.  Ook streven we naar een uniforme 

detacheringsovereenkomst en zullen er afspraken gemaakt worden t.a.v. calamiteiten als langere uitval 

of ziekte van een opleideling. 

• Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke werving- en selectieprocedure. 

• Opleidelingen zullen gevraagd worden kennis te nemen van het professioneel statuut van de 

instellingen waar ze werkzaam zijn en te handelen passend bij het professioneel statuut van beide 

instellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
Uitwerking kosten- en opbrengstenmodel met gesloten beurs naar het 
voorbeeld van Proeftuin GZ NH* 
 
In dit model zijn PIOG’s de hele opleidingsperiode in dienst bij de eigen werkgever en worden voor een deel van 

de opleiding uitgeruild met een samenwerkingspartner (inlener). Deze uitruil gebeurt met gesloten beurs. Voor 

de kosten en opbrengsten betekent dit het volgende. 

 

De werkgever (detacheerder) 
De werkgever draagt alle kosten die samenhangen met het werkgeverschap (bruto loonkosten, vergoedingen 

voor reiskosten woon- werkverkeer en dienstkilometers en overige vergoedingen) gedurende de hele 

opleidingsperiode.  

Wanneer er sprake is van verzuim door ziekte, zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof, zijn de lasten voor 

de werkgever die de PIOG in dienst heeft genomen. In geval van re-integratie en/of uitloop van de opleiding zal 

onderling tussen de P-opleiders/praktijkopleiders van de samenwerkingspartners en de PIOG afspraken op maat 

gemaakt worden.  

De werkgever ontvangt gedurende de hele periode van de opleiding de beschikbaarheidsbijdrage. Van de 

beschikbaarheidsbijdrage betaalt de werkgever o.a. de kosten van het cursorisch onderwijs, de vergoeding van 

uren van de praktijkopleider, de werkbegeleiding en supervisie.  

 

Inlener 
De inlener is verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. In geval van schade 

berokkenen door de PIOG is de instelling waar de PIOG op dat moment zijn praktijkuren volgt, oftewel de 

werkgever van de werkbegeleider, namelijk verantwoordelijk.  

Verder draagt de inlener de kosten voor een ingerichte werkkamer (waaronder een e-health account, e-

mailprogramma en EPD software) en administratieve ondersteuning 

De opbrengsten voor de inlener zijn de productieopbrengsten.   

 

Kosten regievoerder 
De praktijk leert dat de regievoerder meer kosten maakt. De extra kosten worden gemaakt omdat de 

regievoerder meer uren steekt in de organisatie, kwaliteitsbewaking en de onderlinge afstemming. Tot op heden 

zijn nog geen kosten in rekening gebracht voor de regietaken die GGZ-NHN namens de partners uitvoert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De uitwerking is opgesteld door TOP opleidingsplaatsen in samenwerking met desbetreffende proeftuinen 

 

 



  

 

 

 

Het model van een samenwerkingsverband uitruil met gesloten beurs heeft voor 

samenwerkingspartners een aantal duidelijke voordelen: 

 

• Er hoeven geen loonkosten en vergoedingen verrekend te worden. Dit gebeurt op basis van 

uitruil. 

• De praktijkinstelling die werkgever is ontvangt de beschikbaarheidsbijdrage en betaalt hieruit 

de kosten die samen hangen met het werkgeverschap en de kosten van het 

opleidingsinstituut. De uitwisselingspartner (inlener) betaalt de overige kosten die direct 

samenhangen met het opleiden (werkplek en aansprakelijkheidsverzekering). Dit is heel 

overzichtelijk. 

• De praktijkopleidingsinstelling bouwt zijn eigen HOV op. 

 

 

Daar staan ook enkele nadelen tegenover: 

• Aangezien geen verrekening van kosten en opbrengsten plaats vindt is het zaak dat er over en 

weer geruild wordt tussen twee praktijkopleidingsinstellingen.  

• Ongelijkheid in start en opleidingsduur is hierdoor lastig en vraagt om een creatieve oplossing.  

• Ongelijkheid in contracten (CAO), maar ook vrijstellingen (bijvoorbeeld als een Piog al VGCT lid 

is) geven een probleem als je met gesloten beurzen werkt. 

 

 

 

 

Voor de proeftuin GZ NH is geen kosten- opbrengstenmodel uitgewerkt in Excel. 

 
Bijgevoegd vindt u ter illustratie van de uitwisseling met gesloten beurs het kosten- en opbrengstenmodel in 
Excel voor de proeftuin GGZ Breburg in 2 versies: 
 
1 de werkgever is de regievoerder 
2 de werkgever is niet de regievoerder 



 

 

 
1. Werkgever is regievoerder    

Voorbeeld kosten- en opbrengstenmodel opleiding Gz-psycholoog in een samenwerkingsverband op basis van uitruil met gesloten beurs * 

* Andere uitwerkingen zijn even zozeer denkbaar, zolang er maar overeenstemming over is in het samenwerkingsverband 

     Toelichting 

      

Opleidingsduur  24 maanden     
Arbeidsduur  32 uur praktijk/ 8 uur cursorisch onderwijs/productiviteit 28 uur  
CAO schaal  CAO GGZ 60a, trede 1     Andere inschaling is denkbaar 

      
Globale berekening per jaar      

      
Nota bene: de berekening is gebaseerd op een opleidingsjaar waarbij de opleideling de praktijkopleiding doet bij de uitwisselingsinstelling. 

      
Kosten/opbrengsten werkgever (praktijkinstelling waar de opleideling in dienst is. In dit geval tevens regievoerder) Werkgever is tevens regievoerder! 

1. Kosten      

Bruto salaris CAO schaal 60a trede 1, bij 32 uur (89% *€ 40.200) 35778  

Alternatief is aanstelling van 36 uur. Opleideling doet dan cursorisch 
onderwijs voor de helft in eigen tijd. 

Vakantietoeslag  0,08 2862   
Eindejaarsuitkering  0,0833 2980   

   41621   
Werkgeverslasten  0,28 11654   
Brutoloonkosten   53274   

      
Reiskosten woon-werkverkeer conform CAO-GGZ     
Vergoeding van dienstkilometers conform CAO-GGZ     
Registratiekosten opleiding      
Overige personeelskosten / vergoedingen     
totaal overige kosten   6000  Het bedrag van 6.000 is een schatting.                                                 

Regiekosten 3% van brutoloonkosten 1598   Kwaliteitsbewaking, werving en selectie, organisatie 

Administratie kosten 2% van brutoloonkosten 1065   De kostenpercentages kunnen ook hoger of lager worden vastgesteld 

Verzuimrisico > 1 maand 2% van brutoloon 1065    
Vergoeding aan opleidingsinstituut  9375 13104   

      
Totale kosten   72379   

      



  

2. Opbrengsten      
Beschikbaarheidsbijdrage   32185  Gemiddelde van de drie staffel bedragen waar de Nza mee rekent. 

Regiekosten 3% van brutoloonkosten 1598    
Administratie kosten 2% van brutoloonkosten 1065    

   2664   
totaal   34849   

      
Kosten/opbrengsten praktijkinstelling /uitwisselingspartner     
1. Kosten      
Verzuimrisico < 1 maand  pm    
aansprakelijkheidsverzekering  pm    
Bureaufaciliteiten/behandelruimte  pm    

Supervisie  45 * 90 4050   

Uitgegaan wordt van 45 weken per jaar, waarin de opleidelingen 
daadwerkelijk in opleiding zijn  

Werkbegeleiding  45 * 90 4050    
praktijkopleider 46 * 90 4050    
Regiekosten 3% van brutoloonkosten 1598   Kwaliteitsbewaking, werving en selectie, organisatie 

2% administratie kosten 2% van brutoloonkosten 1065    

   14814   
2. Opbrengsten      
Productieopbrengst van 70% à 80 %  pm   uitgaande van 32 praktijkuren 

      

      

Samengevat. De werkgever betaalt de volgende kosten: de bruto loonkosten en de vergoedingen, de opleidingskosten (opleidingsinstituut) en het verzuimrisico van langer dan een maand. De 
uitwisselingspartner die inleent betaalt de supervisie, de werkbegeleiding en praktijkbegeleiding, het verzuimrisico van korter dan een maand, de aansprakelijkheidsverzekering en de kosten 
voor de behandelruimte/bureaufaciliteiten. Verder wordt er een fee afgedragen voor regiekosten en administratiekosten aan de praktijkopleidingsinstelling die optreedt als regievoerder. In dit 
voorbeeld is dat de werkgever. Wanneer de werkgever niet de regievoerder is, worden de regiekosten en administratiekosten afgedragen aan de praktijkopleidingsinstelling die regievoerder 
is. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  

2. Werkgever is niet de regievoerder   
Voorbeeld kosten- en opbrengstenmodel opleiding Gz-psycholoog in een samenwerkingsverband op basis van uitruil met gesloten beurs* 

* Andere uitwerkingen zijn even zozeer denkbaar, zolang er maar overeenstemming over is in het samenwerkingsverband 

      

     Toelichting 

      

Opleidingsduur  24 maanden     

Arbeidsduur  32 uur praktijk/ 8 uur cursorisch onderwijs/productiviteit 28 uur  
CAO schaal  CAO GGZ 60a, trede 1     Andere inschaling is denkbaar 

      

Globale berekening per jaar      

Nota bene: de berekening is gebaseerd op een opleidingsjaar waarbij de opleideling de praktijkopleiding doet bij de uitwisselingsinstelling. 

      

Kosten/opbrengsten werkgever (praktijkinstelling waar de opleideling in dienst is.)   Werkgever is niet de regievoerder! 

1. Kosten      

Bruto salaris CAO schaal 60a trede 1, bij 32 uur (89% *€ 40.200) 35778  

Alternatief is aanstelling van 36 uur. Opleideling doet dan cursorisch 
onderwijs voor de helft in eigen tijd. 

Vakantietoeslag  0,08 2862   

Eindejaarsuitkering  0,0833 2980   

   41621   

Werkgeverslasten  0,28 11654   

Brutoloonkosten   53274   

      

Reiskosten woon-werkverkeer conform CAO-GGZ     

Vergoeding van dienstkilometers conform CAO-GGZ     

Registratiekosten opleiding      

Overige personeelskosten / vergoedingen     

totaal overige kosten   6000  Het bedrag van 6.000 is een schatting.                                                 

Verzuimrisico > 1 maand 2% van brutoloon 1065    

Vergoeding aan opleidingsinstituut  9375    

   10440   

Totale kosten   69715   

      

2. Opbrengsten      

Beschikbaarheidsbijdrage   32185  Gemiddelde van de drie staffel bedragen waar de NZa mee rekent. 

Totaal   32185   

      



  

      

      

Kosten/opbrengsten praktijkinstelling /uitwisselingspartner     

1. Kosten      

Verzuimrisico < 1 maand  pm    

aansprakelijkheidsverzekering  pm    

Bureaufaciliteiten/behandelruimte  pm    

Supervisie  45 * 90 4050   

Uitgegaan wordt van 45 weken per jaar, waarin de opleidelingen 
daadwerkelijk in opleiding zijn  

Werkbegeleiding  45 * 90 4050    

praktijkopleider 46 * 90 4050    

Regiekosten* 3% van brutoloonkosten 1598   Kwaliteitsbewaking, werving en selectie, organisatie 

2% administratiekosten* 2% van brutoloonkosten 1065   

Kostenpercentages voor regiekosten en administratiekosten kunnen 
hoger of lager vastgesteld worden. Samenwerkingsverband moet 
beslissen welke percentages adequaat zijn. 

* af te dragen aan regievoerder, in dit voorbeeld niet de werkgever.    

      

2. Opbrengsten      

Productieopbrengst van 70% à 80 %  pm   uitgaande van 32 praktijkuren 

      

Samengevat. De werkgever betaalt de volgende kosten: de bruto loonkosten en de vergoedingen, de opleidingskosten (opleidingsinstituut) en het verzuimrisico van langer dan een maand. De 
uitwisselingspartner die inleent betaalt de supervisie, de werkbegeleiding en praktijkbegeleiding, het verzuimrisico van korter dan een maand, de aansprakelijkheidsverzekering en de kosten 
voor de behandelruimte/bureaufaciliteiten. Verder wordt er een fee afgedragen voor regiekosten en administratiekosten aan de praktijkopleidingsinstelling die optreedt als regievoerder. In dit 
voorbeeld is dat niet de werkgever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


