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Beste praktijkopleider, 

 

Zoals u wellicht heeft gehoord, is er in het landelijk hoofdopleiders en coördinatorenoverleg GZ-

psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel 

recent heeft dit geleid tot een startnotitie met nieuwe afspraken. Deze afspraken gelden vanaf 

januari 2019. Voor de GZ-opleidingen van de RINO amsterdam geldt dit voor de groepen die starten 

in 2019. 

 

Het verruimde vrijstellingenbeleid is vooral bedoeld om beter rekening te houden met eventuele 

eerder verworven competenties. Hierdoor kan de opleiding verkort worden, kan er snellere 

doorstroming ontstaan en kunnen er meer GZ-psychologen worden opgeleid. Daardoor kan het 

landelijk tekort aan GZ-psychologen verkleind worden.  

 

Uiteraard implementeert ook RINO amsterdam dit verruimde vrijstellingenbeleid. Graag stellen we u 

op de hoogte van de gemaakte afspraken en van onze stappen in de implementatie. 

 

Landelijke afspraken 

Tot op heden kon er voor de GZ-opleiding 50 uur vrijstelling worden aangevraagd op basis van 

postacademisch onderwijs dat maximaal vijf jaar geleden is afgerond.  

Piogs die starten vanaf januari 2019 kunnen 100 tot 120 uur vrijstelling aanvragen voor het 

cursorisch onderwijs. Ook kunnen zij vrijstelling aanvragen voor het praktijkonderwijs, tot 25% van 

het totaal aantal praktijkuren (ofwel 698 uur), als zij tijdens de opleiding tot cognitief 

gedragstherapeut werkervaring hebben opgedaan bij een voor de GZ-opleiding erkende 

praktijkinstelling. 

 

Er is een aantal voorwaarden gesteld aan de vrijstellingsaanvragen, deze zijn als volgt: 

 

Vrijstelling 

 

Voor-

traject 

Voorwaarde 

tot 50 uur vrijstelling cursorisch 

onderwijs 

divers postacademisch onderwijs dat maximaal 5 

jaar geleden is afgerond 

tot 100 uur vrijstelling cursorisch 

onderwijs 

VGCt (minimaal) 100 uur basiscursus CGT (door 

VGCt erkend) die maximaal 5 jaar geleden is 

afgerond 

tot 120 uur vrijstelling cursorisch 

onderwijs en 

 

tot 25% vrijstelling praktijkonderwijs 

(698 uur)1 en  

 

tot 25% vrijstelling supervisie (22,5 uur) 

en werkbegeleiding (22,5 uur) 

VGCt - volledig lidmaatschap VGCt 

- actieve registratie VGCt 

- de werkervaring ten tijde van de opleiding 

tot gedragstherapeut is opgedaan bij een 

instelling die ook erkend is als 

praktijkinstelling voor de GZ-opleiding 

- gevolgde werkbegeleiding en supervisie 

voldoen aan de eisen van de GZ-opleiding2 
 

1 indien er minder dan 698 uur werkervaring is opgedaan; vrijstellingsuren naar rato 
2 indien de werkervaring, werkbegeleiding en supervisie niet zijn opgedaan bij een GZ-erkende 

instelling; wordt er geen vrijstelling verleend voor praktijkonderwijs, supervisie en werkbegeleiding 

 

De huidige regeling voor maximaal 50 uur vrijstelling blijft dus gehandhaafd, naast de nieuwe 

regeling. De 50 uur vrijstelling kan niet gestapeld worden met de 120 uur vrijstelling; het maximum 

aantal uren vrijstelling bedraagt 120 uur (is 25% van de GZ-opleiding).  
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Implementatie RINO amsterdam 

GZ-opleidingsgroepen met start in januari, maart, april 2019 

Piogs die hun opleiding starten in januari, maart en april 2019 en die vrijstelling krijgen van de 

hoofdopleider, hoeven de vrijgestelde cursorische lesdagen niet te volgen. Voor hen is sprake van 17 

tot 20 vrije lesdagen gedurende de GZ-opleiding (afhankelijk van het aantal vrijgestelde uren). Indien 

piogs ervoor kiezen om deze vrijgestelde lesdagen te gebruiken om hun praktijkuren uit te breiden, 

kan dat tot maximaal 32 uur per week.  

 

De opleidingsprijs blijft gelijk. Piogs die 100 tot 120 uur vrijstelling krijgen, ontvangen van de RINO 

amsterdam een persoonlijke tegoedbon van €750,- voor een cursus naar keuze uit het aanbod van de 

RINO amsterdam. De tegoedbon is geldig tot drie jaar na start van de GZ-opleiding.  

 

GZ-opleidingsgroepen met start in september 2019 

Voor piogs die hun opleiding starten vanaf september 2019 bieden wij de 100 uur basiscursus VGCt 

niet standaard meer aan binnen de structuur van de GZ-opleiding. Ofwel: we bieden een GZ-

opleiding aan van 380 uur. Het rooster van het cursorisch onderwijs kent daarmee een (minimale) 

doorlooptijd van anderhalf jaar. 

Wel blijft de 100 uur basiscursus VGCt verplicht om de GZ-opleiding af te kunnen ronden.  

- Piogs die de 100 uur basiscursus VGCt hebben afgerond voor het einde van de GZ-opleiding, 

kunnen het cursorische onderwijs afronden in (minimaal) anderhalf jaar.  

- Piogs die deze basiscursus VGCt nog niet hebben afgerond, kunnen deze alsnog volgen 

voorafgaand, tijdens of na afloop van het cursorisch deel van hun GZ-opleiding. Bij voorkeur 

wordt de volledige basiscursus van 100 uur echter afgerond binnen het eerste jaar van de GZ-

opleiding. 

Uiteraard biedt de RINO amsterdam de mogelijkheid om met een aantrekkelijke korting deze 

basiscursus te volgen: zie www.rino.nl/modulair-aanbod. 

De maximale opleidingsduur van vier jaar voor de gehele GZ-opleiding blijft gehandhaafd. 

 

Let wel: de 30 uur Inleiding CGT dient afgerond te zijn binnen zes maanden na start van de GZ-

opleiding, omdat basiskennis van de CGt bekend verondersteld wordt voor de vervolg 

cursusblokken. Op onze website www.rino.nl/modulair-aanbod kunt u zien wanneer wij de 30 

uur (Inleiding) en de 100 uur basiscursus (Inleiding en Verdieping) aanbieden.  

Let op: de eerste cursussen vinden plaats in januari 2019. 

 

- Piogs die ook in aanmerking komen voor vrijstelling van het praktijkonderwijs, kunnen hun hele 

GZ-opleiding in (minimaal) anderhalf jaar afronden.  

 

De 380-urige GZ-opleiding die we vanaf september 2019 aanbieden, kost €16.250,-.  
 

GZ-opleidingsgroepen met start in september 2018 

Groepen die zijn gestart in september 2018 bieden wij een uitzondering, omdat hun CGT-onderwijs 

in 2019 wordt gegeven. De hoofdopleiders van RINO amsterdam hebben besloten dat ook piogs die 

zijn gestart in september 2018 en voldoen aan de voorwaarden, vrijstelling voor het cursorisch 

onderwijs mogen aanvragen conform de nieuwe regeling. De vrijstelling betreft alleen het cursorisch 

onderwijs, voor het praktijkgedeelte kan geen vrijstelling worden aangevraagd. Dit is door de 

hoofdopleiders landelijk afgesproken. Er vindt geen restitutie van opleidingskosten plaats. 

 

Voor de duidelijkheid: het aanvragen van vrijstelling voor het cursorisch onderwijs is niet verplicht; 

piogs mogen het onderwijs gewoon volledig volgen. Men volgt dan het hele cursusblok en maakt de 

bijbehorende toetsen.  

 

https://www.rino.nl/big-opleidingen/modulair-aanbod
https://www.rino.nl/big-opleidingen/modulair-aanbod
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Tot slot 

Voor alle groepen geldt verder dat de hoofdopleider alle vrijstellingsaanvragen op individueel niveau 

beoordeelt. Verder is landelijk afgesproken dat de vrijgestelde uren niet worden opgevuld met 

onderwijs, zodat het curriculum niet boven het GZ-niveau uitstijgt, zodat het GZ-niveau herkenbaar 

blijft en zodat er een goede aansluiting mogelijk blijft naar de K(N)P-opleiding en verkorte PT-

opleiding. 

 

Voor vragen over dit verruimde vrijstellingenbeleid, kunt u contact opnemen met de 

opleidingscoördinatoren van de GZ-opleidingen. Daarnaast willen wij graag met u van gedachten 

wisselen over de gevolgen van dit verruimde vrijstellingenbeleid voor de praktijkinstellingen op het 

praktijkopleidersoverleg van 24 januari 2019. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sako Visser en Maryke Wolters-Geerdink, 

Hoofdopleiders GZ-opleiding RINO amsterdam 


