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Overgangsregeling voor ggz-agogen in opleiding met  
Pedagogiek als initiële opleiding 
 

Achtergrond en verantwoording 
Met de komst van het Zorgprestatiemodel is een beroepentabel opgesteld van zorgaanbieders in de 
geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg, van wie de zorgprestaties door zorgverzekeraars 
bekostigd worden. De ggz-agoog is een beroepsbeoefenaar die zorgprestaties mag declareren.  

Bij het opstellen van de beroepentabel is kritisch naar de ggz-agoog gekeken. De ggz-agoog is een 
sociaal werker (of maatschappelijk werker of sociaal pedagogisch hulpverlener) die gespecialiseerd is 
in de zorg en herstelondersteuning voor mensen met psychiatrische problematiek. De nascholing ggz 
– dat is de opleiding tot ggz-agoog die gevolgd kan worden na het behalen van een bachelordiploma 
dat valt onder de Hogere Sociale Studies of het vroegere Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) – 
stond tot en met 2021 open voor mensen met een hbo-opleiding Pedagogiek. De bacheloropleiding 
Pedagogiek is gericht op jeugd, opvoeding en gezinnen. Dit is anders van aard dan het sociaal werk, 
de vaktherapie, of het werk van psychologen en pastoraal werkers, en feitelijk  niet de juiste basis 
voor de opleiding ggz-agoog. Om die reden is besloten om de bacheloropleiding Pedagogiek niet 
langer te erkennen als initiële opleiding die toegang geeft tot de opleiding ggz-agoog en daarmee tot 
het register van ggz-agogen. 

Er zijn hbo-pedagogen met ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, die juist vanwege het 
nieuwe Zorgprestatiemodel de nascholing tot ggz-agoog wilden gaan volgen, en hbo-pedagogen die 
al met deze opleiding bezig zijn. Voor hen, en voor de organisaties waar zij werken, heeft genoemd 
besluit vergaande consequenties. Om hen niet te duperen is de overgangsregeling bedoeld. 

 

De Regeling 
• Hulpverleners met een bachelordiploma Pedagogiek, die op 1 januari 2022 bezig waren met 

de opleiding ggz-agoog – en dus op grond van de oude voorwaarden zijn toegelaten – 
kunnen als ggz-agoog geregistreerd worden. Zij moeten hun certificaat uiterlijk op 1 
december 2022 behaald hebben. 

• Hulpverleners in de ggz met een bachelordiploma Pedagogiek, die op 1 januari 2022 bezig 
waren zich op de opleiding ggz-agoog voor te bereiden, kunnen op grond van de oude 
voorwaarden als ggz-agoog geregistreerd worden, mits 

o Zij in de afgelopen vijf jaar minstens drie jaar werkervaring hebben als hulpverlener 
in de ggz. 



o Zij uiterlijk 1 maart 2022 met de opleiding ggz-agoog starten en het certificaat 
uiterlijk op 1 juni 2023 behaald hebben. 

Praktisch betekent deze regeling, dat hbo-pedagogen, die hulpverlener willen worden in de 
geestelijke gezondheidszorg, maar in dit werkveld nog geen ervaring hebben, niet meer op grond van 
hun bachelordiploma Pedagogiek tot de opleiding en het register kunnen worden toegelaten. 
Wanneer zij ggz-agoog willen worden kunnen zij dit doen door een (deeltijd) opleiding Sociaal Werk 
te volgen, met een door het COOAB2.0 erkende afstudeerrichting ggz.  

Ook betekent deze regeling dat mensen met een bachelordiploma Pedagogiek alleen tot het register 
van ggz-agogen kunnen worden toegelaten wanneer zij het certificaat ggz-agoog voor 1 juni 2023 
behaald hebben.  
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