Nieuwsbrief TOP-opleidingsplaatsen: april 2017
1. Toewijzingsprotocol 2018
TOP-opleidingsplaatsen heeft het definitief toewijzingsprotocol voor de opleiding tot
gezondheidspsycholoog en het definitief toewijzingsprotocol voor de opleiding tot klinisch
psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het
toewijzingsjaar 2018 op de website geplaatst. De protocollen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan
VWS en geaccordeerd.
U vindt de protocollen op onze website. U vindt hier eveneens het Spelrelgeldocument van VWS, de
Klachtenprocedure en de Zienswijzeprocedure. Onder jaarplanning vindt u het tijdspad voor het
toewijzingsproces 2018. Het tijdspad is ook opgenomen in het toewijzingsprotocol.
2. Definitieve instroomaantallen
Met de vaststelling van het toewijzingsprotocol heeft VWS ook de definitieve instroomaantallen
gecommuniceerd (zodra wij de brief met de definitieve instroomaantallen ontvangen hebben zullen
we deze op de website plaatsen). In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft VWS het
voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan gevolgd wat leidt tot de volgende instroom aantallen
voor 2018:
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Zoals u ziet zijn met name de aantallen voor de klinisch psycholoog en de psychotherapeut fors
omhoog gegaan. Wij kunnen nu al zeggen dat met het aantal plaatsen dat is aangevraagd voor 2018
niet alle beschikbare plaatsen voor deze twee opleidingen ingevuld zullen worden. Wij attenderen u
daarom op de extra inventarisatieronde die wij zullen houden uiterlijk medio mei. U kunt bij de extra
inventarisatieronde aangeven of u meer instroomplaatsen voor de opleiding klinisch psycholoog en
psychotherapeut wilt aanvragen.
3. Aanvraag van instroomplaatsen
Inmiddels hebben wij de aanvragen voor de instroomplaatsen die wij van de opleidingsinstellingen
ontvangen hebben verwerkt. Voor de opleiding tot GZ-psycholoog is het aantal aanvragen ongeveer
tweemaal zo hoog als het aantal beschikbare plaatsen. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog,
klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut is het aantal aanvragen lager dan het aantal

beschikbare plaatsen zoals hierboven aangeven. Het aantal aanvragen voor de opleiding tot VS GGZ
komt overeen met het aantal beschikbare plaatsen.
4. Eerste concept Toewijzingsvoorstel 2018
Rond 1 mei 2017 kunt u het concept toewijzingsvoorstel verwachten waarin staat aangegeven
hoeveel plaatsen u op basis van uw historisch opleidingsvolume (HOV) krijgt toegewezen. Ook nieuw
erkende praktijkopleidingsinstellingen krijgen dan te horen of zij een plaats krijgen toegewezen.
Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen voor nieuw erkende
praktijkopleidingsinstellingen wijst TOP de beschikbare plaatsen toe door middel van loting.
5. Realisatiecijfers 2016
Van het FGzPt heeft TOP de realisatiecijfers over het toewijzingsjaar 2016 ontvangen. Uit deze cijfers
komen enkele opvallende zaken naar voren:




ongeveer 25% van de praktijkopleidingsinstellingen die plaatsen toegewezen hebben
gekregen vult deze plaatsen niet in;
in totaal is ongeveer 15% van de ter beschikking gestelde plaatsen niet ingevuld;
het aantal plaatsen dat boventallig wordt gerealiseerd (zonder subsidie) is vrij beperkt
(ongeveer 4%).

Het bestuur zal zich de komende tijd verder over deze cijfers buigen en bekijken welke consequenties
zij hier aan moet verbinden. Duidelijk is dat het onwenselijk is dat instellingen plaatsen aanvragen en
toegewezen krijgen en ze vervolgens niet invullen. Op deze manier gaan er opleidingsplaatsen voor
de sector verloren die andere instellingen graag hadden willen invullen. Met name voor de opleiding
tot GZ-psycholoog is dit wrang, omdat het aantal aanvragen veel hoger ligt dan het aantal
beschikbare plaatsen. Ter illustratie: in 2017 was het aantal aanvragen voor de opleiding tot GZpsychoog 876, terwijl het aantal beschikbare plaatsen 500 bedroeg.
In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid op dit onderwerp terugkomen.
6. Contactpersonen
Wij realiseren ons dat contactpersonen regelmatig wisselen binnen instellingen. Wij verzoeken u
dringend om aan ons door te geven wanneer er een nieuw contactpersoon is of wanneer het
emailadres gewijzigd is. U bent zelf verantwoordelijk om deze informatie tijdig aan te leveren. U kunt
een aanpassing van uw gegevens mailen aan: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. .
7. Bereikbaarheid
Met ingang van 1 april is TOP-opleidingsplaatsen vier ochtenden per week beschikbaar voor het
telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951.
Per mail zijn wij bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

