De beste opleidingsinstellingen zijn:
GGzE Eindhoven

Naam organisatie GGzE Eindhoven
Type opleiding

CAO-GGZ
GZ-psycholoog (PioG)

Psychotherapeut (GioP)

Klinisch (neuro)psycholoog(GioS)

Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris

Ja

Ja

Ja

Vergoeding inschrijving opleidingsregister

Ja

Ja

Ja

Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed

100%

100%

100%

Cursorisch onderwijs valt onder arbeidstijd

Ja

Ja

Ja

Kosten externe supervisie worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Kosten leertherapie worden vergoed

n.v.t.

Ja max. 5000 euro

Ja max 5000 euro

Leertherapie kan onder werktijd plaatsvinden

n.v.t.

Ja

Ja

Reiskosten naar de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja, ook voor werkbezoeken

Ja, ook naar sv en lt

Ja, ook naar sv en lt

Literatuur voor de opleiding is beschikbaar of wordt vergoed

Is beschikbaar / wordt vergoed

Is beschikbaar / wordt vergoed

Is beschikbaar / wordt vergoed

Productieafspraken zijn afgestemd op opleiding*

Ja

Ja

Ja

6000 euro + vergoeding
hotelovernachting bij KNP
GZ-opleiding: bij vrijstelling basiscursus CGT mag 100 uur vervolgcursus CGT gedaan worden op kosten instelling. Supervisie behandeling door VGCt-Supervisor.
PT/KP/KNP: extra vergoedingen voor activiteiten die leiden tot lidmaatschap/supervisorschap psychotherapievereniging
Bijdrage Topklas: wordt vergoed door de instelling (4 deelnemers)
Alle opleidingen: geen vastliggende trajecten, maar goed overleg over eigen keuzes in de samenstelling van de praktijkopleidingstrajecten.
Alle opleidingen: vergoeding registratiekosten BIG-register en psychotherapie verenigingen
Eigen budget voor boeken en congressen:

1500 euro

2250 euro

*75% van de productie die gevraagd wordt van een medewerker binnen de functie waarvoor wordt opgeleid, na aftrek van de uren voor cursorisch onderwijs en begeleiding, en bij de GioS
ook na aftrek van de uren voor wetenschappelijk onderzoek en beleid/management

GGZ Breburg

GGZ Breburg

CAO-GGZ
Type opleiding

GZ-psycholoog (PioG)

Psychotherapeut (PioP/GioP)

Klinisch (neuro)psycholoog(GioS)

Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris

Ja

Ja

Ja

Vergoeding inschrijving opleidingsregister

ja

ja

ja

Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed

100%

100%

100%

Cursorisch onderwijs valt onder arbeidstijd

Ja

Ja

Ja

Kosten externe supervisie worden vergoed

ja

Ja

Ja

Kosten leertherapie worden vergoed

nvt

Ja

ja

Leertherapie kan onder werktijd plaatsvinden

n.v.t.

Nee

Nee

Reiskosten naar de opleidingsinstelling worden vergoed

nee

nee

nee

Literatuur voor de opleiding is beschikbaar of wordt vergoed

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Productieafspraken zijn afgestemd op opleiding*

Ja

Ja

Ja

Aanvullende opmerkingen: Jaarlijks krijgen PT en KP vergoeding voor de landelijke jaarcongressen en 1x/2jr vergoeding voor VGCT congres incl diner en overnachting
*75% van de productie die gevraagd wordt van een medewerker binnen de functie waarvoor wordt opgeleid, na aftrek van de uren voor cursorisch onderwijs en begeleiding, en bij de GioS
ook na aftrek van de uren voor wetenschappelijk onderzoek en beleid/management

GGZ Noord-Holland Noord

GGZ Noord Holland Noord

CAO-GGZ
Type opleiding

GZ-psycholoog (PioG)

Psychotherapeut (PioP/GioP)

Klinisch (neuro)psycholoog(GioS)

Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris

Ja

Ja

Ja

Vergoeding inschrijving opleidingsregister

Nee

Nee

Nee

Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed

100%

100%

100%

Cursorisch onderwijs valt onder arbeidstijd

Ja

Ja

Ja

Kosten externe supervisie worden vergoed

n.v.t.

Ja

Ja

Kosten leertherapie worden vergoed

n.v.t.

Ja

n.v.t. voor KNP, KP: Ja, zie opmerking

Leertherapie kan onder werktijd plaatsvinden

n.v.t.

Nee

n.v.t. voor KNP, KP: Nee

Reiskosten naar de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Literatuur voor de opleiding is beschikbaar of wordt vergoed

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Productieafspraken zijn afgestemd op opleiding*

Ja

Ja

Ja

Aanvullende opmerkingen: GioS en GioP hebben een individueel leermiddelenbudget waar o.a. de leertherapie van betaald kan worden. GIOS en GIOP die een 4-jarige
opleiding volgen krijgen een leermiddelenbudget van 1.500 euro per opleidingsjaar en GioP die een 3-jarige PT-opleiding volgen krijg 1.750 per opleidingsjaar. Dit budget is
iets ruimer dan alleen vergoeding van de leertherapie opdat er ook de mogelijkheid is voor bijvoorbeeld extra supervisie, scholing of een congresbezoek. Sommige GioP en
GioS hebben al geheel of gedeeltelijk vrijstelling voor leertherapie. Om de GioP en GioS gelijkwaardig te behandelen krijgen ze allemaal (dus of ze hun leertherapie nu wel
of niet hebben afgerond) dit leermiddelenbudget, wat ze naar keuze kunnen besteden.
Het budget is niet bedoeld voor reiskosten, verblijfskosten, literatuur en/of de contributie van psychotherapeutische beroepsverenigingen.
*75% van de productie die gevraagd wordt van een medewerker binnen de functie waarvoor wordt opgeleid, na aftrek van de uren voor cursorisch onderwijs en begeleiding, en bij de GioS
ook na aftrek van de uren voor wetenschappelijk onderzoek en beleid/management

MUMC

MUMC Maastricht

CAO Universitaire Medische Centra
Type opleiding

GZ-psycholoog (PioG)

Psychotherapeut (PioP/GioP)

Klinisch (neuro)psycholoog(GioS)

Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris

Ja, functiegroep 10

Ja, functiegroep 10

Ja, functiegroep 11

Vergoeding inschrijving opleidingsregister

Ja

Ja

Ja

Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Cursorisch onderwijs valt onder arbeidstijd

Ja

Ja

Ja

Kosten externe supervisie worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Kosten leertherapie worden vergoed

n.v.t.

Ja

n.v.t. voor KNP, KP: Ja

Leertherapie kan onder werktijd plaatsvinden

n.v.t.

Ja

n.v.t. voor KNP, KP: Ja

Reiskosten naar de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Literatuur voor de opleiding is beschikbaar of wordt vergoed

Ja

Ja

Ja

Productieafspraken zijn afgestemd op opleiding*

Ja

Ja

Ja

Aanvullende opmerkingen:
*75% van de productie die gevraagd wordt van een medewerker binnen de functie waarvoor wordt opgeleid, na aftrek van de uren voor cursorisch onderwijs en begeleiding, en bij de GioS
ook na aftrek van de uren voor wetenschappelijk onderzoek en beleid/management

OLVG Amsterdam

OLVG

CAO-Ziekenhuizen
Type opleiding

GZ-psycholoog (PioG)

Psychotherapeut (PioP/GioP)

Klinisch (neuro)psycholoog(GioS)

Geen opleidingsplaats
Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris

Ja

Ja

Vergoeding inschrijving opleidingsregister

Ja

Ja

Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Cursorisch onderwijs valt onder arbeidstijd

Ja

Ja

Kosten externe supervisie worden vergoed

Ja

Ja

Kosten leertherapie worden vergoed

n.v.t.

n.v.t. voor KNP, KP: Ja

Leertherapie kan onder werktijd plaatsvinden

n.v.t.

n.v.t. voor KNP, KP: Ja

Reiskosten naar de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Literatuur voor de opleiding is beschikbaar of wordt vergoed

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Productieafspraken zijn afgestemd op opleiding*

Ja

Ja

Aanvullende opmerkingen:
*75% van de productie die gevraagd wordt van een medewerker binnen de functie waarvoor wordt opgeleid, na aftrek van de uren voor cursorisch onderwijs en begeleiding, en bij de GioS
ook na aftrek van de uren voor wetenschappelijk

Dimence

Dimence

CAO-GGZ
Type opleiding

GZ-psycholoog (PioG)

Psychotherapeut (PioP/GioP)

Klinisch (neuro)psycholoog(GioS)

Inschaling afgestemd op laatstverdiende salaris

ja

ja

ja

Vergoeding inschrijving opleidingsregister

ja

ja

ja

Cursuskosten bij de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Cursorisch onderwijs valt onder arbeidstijd

Ja

Ja

Ja

Kosten externe supervisie worden vergoed

ja

ja

ja

Kosten leertherapie worden vergoed

n.v.t.

Ja

Ja

Leertherapie kan onder werktijd plaatsvinden

n.v.t.

Nee

Nee

Reiskosten naar de opleidingsinstelling worden vergoed

Ja

Ja

Ja

Literatuur voor de opleiding is beschikbaar of wordt vergoed

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Is beschikbaar

Productieafspraken zijn afgestemd op opleiding*

ja

ja

ja

Aanvullende opmerkingen:
*75% van de productie die gevraagd wordt van een medewerker binnen de functie waarvoor wordt opgeleid, na aftrek van de uren voor cursorisch onderwijs en begeleiding, en bij de GioS
ook na aftrek van de uren voor wetenschappelijk onderzoek en beleid/management

