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Door	  middel	  van	  deze	  nieuwsbrief	  brengen	  wij	  u	  op	  de	  hoogte	  dat	  het	  eerste	  conceptvoorstel	  voor	  
de	  toewijzing	  van	  de	  beschikbaarheidsbijdrage	  2017	  met	  betrekking	  tot	  aangevraagde	  instroom	  
opleidingsplaatsen	  vervolgopleidingen	  (medische)	  specialismen	  is	  verzonden.	  Indien	  u	  wel	  een	  
beschikbaarheidsbijdrage	  2017	  heeft	  aangevraagd,	  maar	  op	  21	  april	  van	  ons	  geen	  mail	  heeft	  
ontvangen	  met	  het	  voorlopig	  conceptvoorstel	  2017,	  neemt	  u	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  
toewijzen@top-‐opleidingsplaatsen.	  	  

Concept	  Toewijzing	  2017	  

Eind	  maart	  hebben	  alle	  opleidingsinstellingen	  de	  aanvragen	  voor	  een	  beschikbaarheidsbijdrage	  van	  
de	  praktijkopleidingsinstellingen	  aan	  TOP-‐Opleidingsplaatsen	  gestuurd.	  Via	  het	  opleidingsregister	  van	  
de	  FGzPt	  zijn	  de	  gegevens	  over	  de	  afgelopen	  3	  jaar	  aangeleverd	  aan	  TOP-‐Opleidingsplaatsen	  
waardoor	  het	  zogenaamde	  Historisch	  Opleidingsvolume(HOV)	  berekend	  kon	  worden.	  De	  nieuw	  
erkende	  praktijkopleidingsinstellingen(POI;	  instellingen	  die	  voor	  het	  eerst	  willen	  gaan	  opleiden)	  zijn	  
gevraagd	  aan	  te	  geven	  tot	  welke	  sector	  zij	  behoren.	  Daarnaast	  is	  gecheckt	  of	  zij	  voldoen	  aan	  de	  
voorwaarden	  van	  de	  WMG	  (Wet	  Marktordening	  Gezondheidszorg).	  Nieuw	  erkende	  POI	  moeten	  nl.	  
voldoen	  aan	  de	  voorwaarden	  van	  deze	  wet,	  zoals	  gesteld	  in	  het	  spelregeldocument	  van	  het	  
ministerie	  van	  VWS	  Na	  verwerken	  van	  alle	  data	  heeft	  TOP-‐Opleidingsplaatsen	  een	  eerste	  concept	  
toewijzingsvoorstel	  2017	  kunnen	  opstellen.	  De	  definitieve	  beschikkingsaantallen(aantal	  beschikbare	  
bijdragen)	  zullen	  w.s.	  door	  VWS	  pas	  na	  de	  voorjaarsnota	  worden	  bepaald.	  	  

21	  april	  hebben	  de	  praktijkopleidingsinstellingen(POI)	  per	  mail	  het	  concept	  toewijzingsvoorstel	  
ontvangen.	  Daarin	  staat	  hoeveel	  plaatsen	  er	  zijn	  aangevraagd	  en	  in	  hoeverre	  deze	  voorlopig	  zijn	  
toebedeeld	  in	  het	  verdeelvoorstel	  .	  Om	  u	  een	  indruk	  te	  geven	  kunt	  u	  in	  onderstaande	  tabel	  de	  
(concept)	  totale	  aantallen	  zien.	  Er	  is	  46%	  meer	  aangevraagd	  dan	  beschikbaar	  is.	  

	  

Bij	  de	  kolom	  beschikbaar	  staan	  de	  aantal	  beschikbaarheidsbijdragen	  die	  VWS	  voor	  2016	  beschikbaar	  
had.	  NB:	  na	  de	  voorjaarsnota	  zullen	  de	  exacte	  aantallen	  bekend	  worden.	  Bij	  Totale	  Behoefte	  staan	  
de	  aantal	  aanvragen	  die	  praktijkopleidingsinstellingen	  hebben	  aangevraagd	  voor	  2017.	  Bij	  Nieuwe	  
aanvraag	  staan	  de	  praktijkopleidingsinstellingen	  die	  voor	  het	  eerst	  aanvragen.	  
	  
Zienswijze	  
	  
POI’s	  	  kunnen	  op	  het	  concept	  toewijzingsvoorstel	  reageren	  door	  een	  zienswijze	  bij	  TOP-‐
opleidingsplaatsen	  in	  te	  dienen.	  Voor	  het	  indienen	  dient	  u	  het	  Toewijzingsprotocol	  2017	  in	  acht	  te	  
nemen.	  Een	  eventuele	  zienswijze	  moet	  uiterlijk	  21	  mei	  2016	  om	  17.00	  uur	  bij	  TOP-‐opleidingsplaatsen	  
(per	  mail)	  binnen	  zijn.	  Een	  formulier	  voor	  het	  indienen	  van	  een	  zienswijze	  staat	  op	  onze	  



website(http://top-‐opleidingsplaatsen.nl/wp-‐content/uploads/2016/04/Zienswijzeformulier-‐TWP-‐
2017.pdf).	  De	  eventuele	  zienswijzen	  worden	  besproken	  in	  de	  Commissie	  Zienswijzen.	  TOP-‐
opleidingsplaatsen	  zal	  uiterlijk	  3	  juni	  2016	  reageren	  op	  de	  binnengekomen	  zienswijze.	  Een	  tweede,	  
definitief	  concept	  verdelingsplan	  van	  de	  instroom	  wordt	  in	  de	  week	  van	  10	  juni	  2016	  verzonden	  
nadat	  ook	  de	  definitieve	  en	  exacte	  te	  verdelen	  aantallen	  door	  VWS	  bekend	  zijn	  gemaakt.	  Op	  15	  juli	  
2016	  zal	  het	  definitieve	  verdeelvoorstel	  aan	  het	  ministerie	  van	  VWS	  worden	  verzonden	  nadat	  de	  
klachtenprocedure	  is	  afgerond.	  
	  
Enkele	  zaken	  die	  opvallen	  bij	  het	  maken	  van	  het	  concept	  verdeelvoorstel	  2017:	  
	  
Bij	  de	  toewijzing	  van	  de	  opleiding	  tot	  GZ-‐psycholoog	  in	  de	  sector	  Ziekenhuizen	  waren	  twee	  
ziekenhuizen	  met	  een	  exact	  gelijk	  HOV.	  Zij	  dongen	  beide	  naar	  1	  plaats.	  TOP-‐Opleidingsplaatsen	  past	  
de	  beslisregels	  uit	  het	  Toewijzingsprotocol	  2017	  toe,	  indien	  het	  Toewijzingsprotocol	  2017	  daar	  niet	  in	  
voorziet,	  schrijft	  het	  protocol	  voor	  dat	  de	  Voorzitter	  een	  gemotiveerd	  besluit	  kan	  nemen(TWP	  2017	  
2.1.3).	  Na	  advies	  van	  de	  Coördinerend	  Secretaris	  heeft	  de	  Voorzitter	  besloten	  deze	  plek	  door	  loting	  
te	  laten	  indelen.	  De	  loting	  heeft	  plaats	  gevonden	  bij	  de	  notaris.	  
	  
Bij	  de	  opleiding	  tot	  GZ-‐psycholoog	  in	  de	  sector	  GGZ-‐vrijgevestigd	  was	  het	  plafond	  niet	  bereikt.	  Er	  zijn	  
104	  plaatsen	  in	  te	  delen,	  maar	  er	  waren	  slechts	  64	  aanvragen.	  Conform	  het	  Toewijzingsprotocol	  2017	  
gaan	  de	  resterende	  plaatsen	  allereerst	  naar	  de	  nieuw	  erkenden	  in	  dezelfde	  sector.	  Hiermee	  was	  het	  
plafond	  nog	  steeds	  niet	  bereikt.	  Omdat	  het	  Toewijzingsprotocol	  2017	  niet	  voorziet	  in	  een	  beslisregel	  
bij	  ondervraging	  is	  ook	  hier	  een	  advies	  gegeven	  door	  de	  Voorzitter.	  In	  deze	  zaak	  heeft	  de	  Voorzitter	  
besloten	  de	  resterende	  beschikbaarheidsbijdragen	  in	  te	  laten	  delen	  in	  de	  sector	  GGZ	  Instellingen.	  
Beide	  delen	  vallen	  namelijk	  onder	  de	  GGZ.	  	  
	  
Intrekkingen	  
	  
VWS	  heeft	  aangegeven	  tot	  het	  moment	  dat	  zij	  het	  verdeelplan	  vaststellen	  (15	  augustus)	  intrekkingen	  
kunnen	  worden	  doorgegeven.	  Op	  deze	  manier	  kan	  de	  beschikbaarheidsbijdrage	  zo	  optimaal	  mogelijk	  
worden	  benut.	  	  Indien	  u	  plekken	  heeft	  aangevraagd	  voor	  2017	  die	  u	  wilt	  intrekken,	  verzoeken	  wij	  u	  
ons	  dit	  voor	  14	  augustus	  a.s.	  kenbaar	  te	  maken	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  aan	  toewijzen@top-‐
opleidingsplaatsen.	  	  Onder	  vermelding	  van	  uw	  TOPID	  nummer,	  de	  opleiding	  en	  het	  aantal	  plaatsen	  
dat	  u	  wilt	  intrekken.	  
	  
Site	  
	  
Een	  totaal	  overzicht	  per	  opleiding/sector	  is	  op	  onze	  website	  geplaatst.	  Met	  uw	  TIPD	  nummer	  kunt	  u	  
e.e.a.	  nalezen	  en	  checken	  ten	  behoeve	  voor	  een	  eventuele	  zienswijze.	  
	  
Contact	  
	  
Voor	  vragen,	  opmerkingen	  of	  informatie	  kunt	  u	  bellen	  op	  onderstaand	  nummer.	  TOP-‐
Opleidingsplaatsen	  is	  de	  komende	  weken	  op	  ma-‐di-‐wo-‐do-‐vr,	  uitgezonderd	  feestdagen,	  telefonisch	  
te	  bereiken	  tussen	  09.00-‐12.00	  uur	  op	  033	  460	  89	  51.	  


