Nieuwsbrief TOP-opleidingsplaatsen: 4 mei 2017
1. Extra inventarisatieronde
In de vorige nieuwsbrief van april hebben wij u bericht dat voor de opleidingen klinisch psycholoog,
klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut meer plaatsen beschikbaar zijn dan aangevraagd. Om
die reden houdt TOP-opleidingsplaatsen een extra inventarisatieronde. U kunt bij uw
opleidingsinstelling kenbaar maken dat u extra plaatsen wilt aanvragen voor een van deze drie
opleidingen. Ik wil u vragen om dit ruimschoots voor 1 juni te doen, omdat de opleidingsinstellingen
tot uiterlijk 1 juni 2017 de tijd hebben om de extra aanvragen bij ons te melden. Uiterlijk 19 juni zal
TOP-opleidingsplaatsen het (concept) definitief toewijzingsvoorstel toesturen aan de
praktijkopleidingsinstellingen.
2. Wat is het totale HOV en hoe hoog moet het HOV zijn voor een opleidingsplaats?
Naar aanleiding van het concept toewijzingsvoorstel 2018 is ons door een aantal instellingen de
vraag gesteld of wij kunnen toelichten waarom hun historisch opleidingsvolume (HOV)1 niet
voldoende is voor de toewijzing van een opleidingsplaats. Dit speelt met name voor de opleiding tot
GZ-psycholoog, omdat voor deze opleiding het aantal aangevraagde plaatsen veel hoger is dan het
aantal beschikbare plaatsen. Wij willen hierover graag duidelijkheid verschaffen. We laten hieronder
een overzicht zien van het totale HOV per (sub-)sector voor de GZ-psycholoog en wat het minimale
HOV moet zijn om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen. U kunt dit vergelijken met het
HOV dat in de brief staat vermeld die u van ons hebt ontvangen. Let wel op: dit is de stand van zaken
op dit moment. Bij het opstellen van het (concept) definitief toewijzingsvoorstel kan het minimale
HOV gewijzigd zijn door intrekkingen of door mutaties ten gevolge van de zienswijze procedure.

Totale HOV GZ-psycholoog per sector en benodige HOV voor een plaats
Totale HOV (in HOV (in werkbare
werkbare
dagen) voor minimaal
dagen)
een plaats
GGZ(Instellingen)
818414
975
GGZ (Vrij gevestigde praktijken)
67664
nvt*
Gehandicaptenzorg
110001
1156
Revalidatiezorg
20815
760
Verpleeghuizen
72906
1262
Ziekenhuizen
90647
1901

In %
0,119
1,051
3,651
1,731
2,097

* meer plaatsen beschikbaar dan aangevraagd.

1

Het HOV is gebaseerd op het totaal aantal werkbare dagen dat opleideling(en) (instroom en doorstroom) conform het
opleidingsregister in opleiding waren (was) voor de betreffende opleiding over de periode 1 januari 2014 tot en met 31
december 2016. Zowel het aantal beschikte als onbeschikte opleidingsplaatsen wordt meegerekend.

3. Niet ingevulde plaatsen
Uit de eerder besproken realisatiecijfers over het jaar 2016 blijkt dat niet alle toegewezen plaatsen
worden ingevuld. Dit is erg jammer, omdat daarmee subsidie op de plank blijft liggen en veel
instellingen die nu geen plaats hebben gekregen deze plaatsen graag hadden ingevuld. Daarom
vragen wij instellingen die bij nader inzien plaatsen niet willen invullen dit tijdig aan TOPopleidingsplaatsen te melden, zodat wij de plaatsen opnieuw kunnen toewijzen. U hebt hiervoor tot
1 juni 2017 de tijd. In dit verband willen wij u er wellicht ten overvloede op wijzen dat u geen nieuwe
opleidingsplaats hoeft aan te vragen voor doorstromers die al op een gesubsidieerde
opleidingsplaats hebben.
Ook komt het nog voor dat praktijkopleidingsinstellingen er onvoldoende op toezien dat de
opleidelingen zich tijdig laten registeren in het opleidingsregister van de FGzPt. Hierdoor lijkt het dat
een plaats niet is ingevuld, terwijl dit wel het geval is. Als praktijkopleidingsinstelling moet u zich
realiseren dat een niet (tijdig) geregistreerde opleideling niet u in het HOV wordt meegenomen en
dat u ook kans loopt dat u geen beschikbaarheidsbijdrage ontvangt.
4. Bereikbaarheid
Met ingang van 1 mei is TOP-opleidingsplaatsen vier ochtenden per week beschikbaar voor het
telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, dinsdag, 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.

