
Wet en regelgeving over de (terug)betalingsregeling voor de BIG-opleidingen 
 
Hieronder kun je een overzicht vinden van de verschillende besluiten en regels die van 
toepassing zijn op de betaling van de psychologische BIG-opleidingen. Vanuit verschillende 
bronnen is hier regelgeving voor opgesteld. Het onderstaande overzicht geeft een 
opsomming van de belangrijkste regels. 
 
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen voor de BIG-opleidingen subsidie aanvragen. Deze 
subsidie moet in principe kostendekkend zijn voor alle kosten, verbonden aan de opleiding. 
Helaas begrijpen we uit het veld dat dit met het huidige subsidiebedrag (dat een paar jaar 
geleden is vastgesteld) niet het geval is en zijn we samen met andere partijen in overleg met 
de NZa of het subsidiebedrag aangepast kan worden. Op het moment is het hoogst 
onwenselijk maar niet verboden dat praktijken, die een gesubsidieerde opleidingsplek 
aanbieden, aan de opleideling vragen een eigen bijdrage aan de cursorische kosten te 
betalen, al dan niet in de vorm van een terugbetalingsregeling. 
 
Voor de gz-psycholoog zijn er vaak bijna twee keer zo veel aanvragen als er subsidieplekken 
zijn. Een aantal praktijkopleidingsinstellingen kiest er daarom voor om ook ongesubsidieerd 
op te leiden. 
 
Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
Sinds augustus 2022 geldt ook in Nederland de Europese richtlijn transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In deze richtlijn staat dat de werkgever voor scholing, die 
hij op grond van de wet of de toepasselijke cao verplicht aan de werknemer moet 
verstrekken, geen kosten op de werknemer mag verhalen en dat de werknemer in de 
gelegenheid gesteld wordt de scholing tijdens werktijd te kunnen volbrengen. 
 
Op het moment is de Nederlandse GGZ bezig met een onderzoek om te kijken welke 
registratiegerichte scholing er allemaal bestaat in de GGZ om te bepalen welke scholing 
onder deze richtlijn hoort te vallen. De eerste geluiden zijn dat de BIG-opleidingen niet onder 
de regeling vallen omdat deze beroepen kwalificerend zijn en dus zijn uitgezonderd van de 
regeling. Het onderzoek van de Nederlandse GGZ is, naar verwachting, begin 2023 
afgerond. 
 
Cao’s 
In een aantal cao’s is duidelijke en soms wat minder duidelijke regelingen opgenomen voor 
de BIG-opleidingen. Hieronder kun je een uitleg per cao vinden. Volgens de Europese 
richtlijn mag de richtlijn niet slechter uit komen dan al bestaande regelgeving. Als in de cao 
staat dat een opleiding vergoed wordt, kun je je dus op de cao beroepen. 
 
Cao-GGZ 
In de Cao-GGZ is het volgende artikel opgenomen: 
 
Artikel 8.5: De kosten voor door de wet, de cao of de werkgever verplicht gestelde scholing, 
opleiding of studie, worden volledig in tijd en geld vergoed. 
 
Het sleutelwoord bij dit artikel is, net zoals bij de Europese richtlijn, het woord 'verplicht', al 
ontbreekt hier de aanvulling dat de beroepskwalificerende scholing niet onder deze regeling 
valt. Dit artikel geeft dus een opening om de BIG-opleiding door de werkgever te laten 
vergoeden in tijd en geld. Het woord 'verplicht' creëert alleen een grijs gebied. Of een BIG-
opleiding onder dit artikel valt, heeft te maken met de inhoud van de leer-
arbeidsovereenkomst en de procedure van de werving en hoe de werkgever de 
randvoorwaarden definieert: 
  



 In de cao-tekst staat een voorbeeld van een leer-arbeidsovereenkomst met een 
clausule waarin wordt gespecificeerd dat de werkgever verplicht is voor alle kosten, 
gemaakt voor de opleiding waarvoor de leer-arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. 
De NVGzP is van mening dat (vooral bij gesubsidieerde opleidingsplekken) 
opleidelingen niet gevraagd moeten worden voor een eigen bijdrage en adviseert 
opleidelingen dan ook om in de onderhandelingen met de werkgever deze clausule 
op te laten nemen. 

 De procedure van werving is ook belangrijk: wordt je gevraagd door je werkgever om 
een BIG-opleiding te gaan volgen? En stroom je dus door binnen je eigen 
organisatie, dan is er een grote kans dat je onder artikel 8.5 van de Cao-GGZ valt. 

Het advies blijft dus: lees je leer-arbeidsovereenkomst goed door en overleg met iemand als 

je niet tevreden bent met de voorwaarden voor je tekent. 

 

Cao-Gehandicaptenzorg 

In de Cao-Gehandicaptenzorg is het volgende artikel opgenomen: 

 

Artikel 5:10:4: Wanneer de werkgever subsidie ontvangt voor de opleidingsplek van de 

werknemer tot Gezondheidszorgpsycholoog, is de werknemer geen eigen bijdrage 

verschuldigd voor de opleiding. 

 

Cao-UMC 

In de Cao-UMC is het volgende artikel opgenomen: 

 

Artikel 3.1.11: De opleidingskosten voor de vervolgopleiding van gz-psycholoog, klinisch 

psycholoog en klinisch neuropsycholoog komen volledig voor rekening van de werkgever. 

 

CAO-Ziekenhuizen 

In de Cao-Ziekenhuizen is het volgende artikel opgenomen: 

 

Artikel 7.3.2: 

3. Er zal vanaf de eerste ingangsdatum van het nieuwe studiejaar 2022 door de werkgever 

geen eigen bijdrage van de werknemer worden gevraagd in de opleidingskosten in het 

huidige stelsel voor de (verplichte) vervolgopleidingen van de basispsycholoog tot gz-

psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. 

4. In overleg tussen werkgever en werknemer kan worden overeengekomen dat de lesuren 

geheel of gedeeltelijk als werktijd worden aangemerkt. 

 

Cao-Jeugd 

In de Cao-Jeugd is helaas geen clausule over de BIG-opleidingen; wel afspraken over de 

scholing voor de (her)registratie bij de SKJ. 

 

Cao-VVT 

In de Cao-VVT is het volgende artikel opgenomen: 

 

5.2:   

3. Functiegerichte scholing en scholing verplicht gesteld door je werkgever, worden volledig 

vergoed in tijd en geld. 

4. Jij en je werkgever maken afspraken over welke vergoeding in tijd en geld je krijgt bij niet 

direct functiegerichte scholing. 

 

 



Net als bij de Cao-GGZ is het woord 'verplicht' hier het sleutelwoord. Zie ook de uitleg bij de 

Cao-GGZ. 

 

Overige regelgeving 

 

FGzPt (voor de specialisten in opleiding) 

In de besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie 

is in het voorjaar van 2022 opgenomen dat voor opleidingen tot klinisch psycholoog en 

klinisch neuropsycholoog die op of na 1 juli 2022 starten, de opleiding volledig voor rekening 

van de praktijkopleidingsinstellingen komt. Ook valt de tijd voor het volgen van het cursorisch 

onderwijs onder het leer-arbeidscontract. 

 

Het besluit van de FGzPt geldt voor alle opleidingen die op of na 1 juli 2022 met de opleiding 

tot specialist zijn gestart, ongeacht de regeling in de cao en/of de Europese richtlijn. 

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Anne Wisman, beleidsadviseur, 

via anne.wisman@psynip.nl 

 

Bij wijzigingen in de regelgeving zal deze pagina geüpdatet worden. 


