
De kaders

Wat kun je verwachten?



Aanstelling 

• PIOG 32 /28/24 uren

• GIOS 32/28 uren 

• GIOP 32/24 uren

• PIOP 32/24 uren



Inschaling

• Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog FWG 59/60

• Opleiding tot klinisch psycholoog FWG 64/65

• Opleiding tot psychotherapeut 

– PIOP FWG 60

– GIOP FWG 65

• Inschaling is niet onderhandelbaar



Studiefaciliteiten

• Opleidingskosten door RINO gefactureerd worden 100% 

vergoed

• Reiskosten in het kader van de 

• opleiding worden niet vergoed

• Boeken, syllabi en dergelijke zijn voor eigen rekening (of 

te lenen in de bibliotheek)

• Studietijd wordt beschouwd als zijnde eigen tijd



Vervolg studiefaciliteiten

• Supervisie wordt gefaciliteerd. Hetzij door het 

beschikbaar stellen van een supervisor binnen GGz

Breburg, hetzij door vergoeding van de kosten als het 

een supervisor van buiten onze instelling betreft.

Maximale vergoeding bedraagt € 90.- per uur. 

Meerkosten komen voor eigen rekening 

• Leertherapie wordt niet vergoed



Arbeidsvoorwaardelijk

• Je ontvangt een leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de 
opleiding

• De terugbetalingsregeling (conform overeenkomst scholings-
faciliteiten)is van toepassing indien de werknemer de opleiding door 
eigen schuld of toedoen tussentijds beëindigt of langer dan een half 
jaar opschort



Vervolg arbeidsvoorwaardelijk

• Voor opleidelingen met een contract bepaalde tijd: 

wanneer na het behalen van het diploma formatieruimte 

beschikbaar is, volgt aanstelling. 

• Indien geen formatieruimte beschikbaar is, dan mag 

medewerker uit dienst gaan zonder terugbetaling van de 

gedeclareerde studiekosten



Vervolg arbeidsvoorwaardelijk

• Voor medewerkers met een contract onbepaalde tijd: 

wanneer na het behalen van het diploma formatieruimte 

beschikbaar is, volgt aanstelling

• Wanneer na het behalen van het diploma geen functie 

vacant is, wordt je aangesteld in je vorige functie.

– GZ → basispsycholoog

– KP → GZ-psycholoog

– PT → GZ-psycholoog



Vervolg arbeidsvoorwaardelijk

• Heb je contract voor onbepaalde tijd en 
vertrek je binnen twee jaar na afronding 
van de opleiding, dan geldt de 
terugbetalingsregeling.

• Voor iedere maand dat je eerder dan de 
24 maanden nawerken weggaat, wordt 
1/24e deel van de studiekosten in rekening 
gebracht.



Jaarlijkse investering door    

GGz Breburg: PIOG

Alle loonkosten zijn inclusief 40% opslag vanwege sociale lasten, 
eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, opslag levensloop en overhead.

Kosten RINO Totaalbedrag 18500, verdeeld over twee jaar 9250

Gemiddelde loonkosten per PIOG  Is middeling van jaarsalarissen van tien PIOG's 51300

Kosten infrastructuur Breburg Academie GGz per PIOG per 

jaar

Inzet P-opleider, praktijkopleiders, HR-assistenten, beleidsmedewerker Breburg 

Academie GGz, bestuur Breburg Academie GGz

34313

Kosten begeleiding een uur per week  per Fte PIOG Betreft werkbegeleiding 1454

Supervisie GGz Breburg vergoedt maximaal  € 90,- per uur supervisie. Berekend zijn 90 uren 

verdeeld over 2 jaren opleidingsduur: per jaar 45uren 

4050

Reiskosten van locatie naar locatie Globaal gemiddelde 1000

Totaal 101367



Jaarlijkse investering door   

GGz Breburg: GIOP

Alle loonkosten zijn inclusief 40% opslag vanwege sociale lasten, 
eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, opslag levensloop en overhead.

Kosten RINO vast bedrag € 1860 per jaar + 303 uren modules verdeeld over 3 jaar = 101 
uren per jaar x 37 per moduleuur = 3737

5597

Gemiddelde loonkosten per GIOP  Is middeling van jaarsalarissen van acht GIOP 60776

Kosten infrastructuur Breburg Academie GGz per GIOS per jaar Inzet P-opleider, praktijkopleiders, HR-assistenten, beleidsmedewerker Breburg 

Academie GGz, bestuur Breburg Academie GGz

34067

Kosten begeleiding een uur per week per Fte GIOP Betreft werkbegeleiding 2324

Supervisie GGz Breburg vergoedt maximaal  € 90,- per uur supervisie. Berekend zijn 150 uren 

verdeeld over 3 jaren opleidingsduur: per jaar 50 uren 

4500

Reiskosten van locatie naar locatie Globaal gemiddelde 1000

Totaal 108264



Jaarlijkse investering door   

GGz Breburg: GIOS

Alle loonkosten zijn inclusief 40% opslag vanwege sociale lasten, 
eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, opslag levensloop en overhead.

Kosten RINO Totaalkosten 25750, verdeeld over vier jaren 6437

Gemiddelde loonkosten per GIOS  Is middeling van jaarsalarissen van acht GIOS 60776

Kosten infrastructuur Breburg Academie GGz per GIOS per 

jaar
Inzet P-opleider, praktijkopleiders, HR-assistenten, beleidsmedewerker Breburg 

Academie GGz, bestuur Breburg Academie GGz
34067

Kosten begeleiding een uur per week per Fte GIOS Betreft werkbegeleiding 2324

Supervisie GGz Breburg vergoedt maximaal  € 90,- per uur supervisie. Berekend zijn 235uren 

verdeeld over 4 jaren opleidingsduur: per jaar 58,75 uren 

5287

Reiskosten van locatie naar locatie Globaal gemiddelde 1000

Totaal 109891


