Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen: 9 juni 2017
1. Zienswijzeprocedure 2018
Door de praktijkopleidingsinstellingen zijn 32 zienswijzen ingediend. Na overleg met het bureau
hebben drie praktijkopleidingsinstellingen hun zienswijze ingetrokken, 1 zienswijze was niet
ontvankelijk, 26 zienswijzen zijn ongegrond verklaard en 2 zienswijzen zijn gegrond verklaard. De
praktijkopleidingsinstellingen hebben hierover op 9 juni bericht ontvangen. Bij de beoordeling van de
zienswijzen heeft TOP Opleidingsplaatsen zich alleen laten leiden door de procedure zoals die
beschreven is in het toewijzingsprotocol en of deze procedure correct is toegepast.
Veel praktijkopleidingsinstellingen voeren andere argumenten aan op grond waarvan zij denken
aanspraak te kunnen maken op een of meer extra plaatsen. TOP Opleidingsplaatsen heeft met begrip
kennis genomen van deze argumenten, maar is gehouden aan de vastgestelde
toewijzingssystematiek. Wanneer instellingen wijzigingen willen in deze systematiek dan is het
verstandig om dit aan te kaarten bij hun brancheorganisatie. Ook wanneer instellingen willen dat er
meer opleidingsplaatsen voor de opleiding GZ-psycholoog beschikbaar worden gesteld dan kunnen
zij dit het beste kenbaar maken bij hun brancheorganisatie die voor dit doel haar invloed kan
aanwenden bij het Capaciteitsorgaan en bij het Ministerie van VWS.
Wat valt verder op:












Van de 28 zienswijzen die zijn behandeld zijn er 17 afkomstig van een ggz instelling, 8 van een
verpleeghuis, 1 van een ziekenhuis, 1 van een revalidatie instelling en 1 van een instelling voor de
gehandicaptenzorg.
Alle zienswijzen hebben betrekking op de opleiding tot GZ-psycholoog. Dit houdt ongetwijfeld
verband met het feit dat de behoefte om GZ-psychologen op te leiden veel groter is dan het
aantal beschikbare plaatsen.
Verschillende praktijkopleidingsinstellingen geven in hun zienswijze aan dat zij een of meer GZpsychologen willen opleiden, omdat het moeilijk is om GZ-psychologen uit de markt te halen.
Ook voelen instellingen de druk vanuit basis-psychologen die voor het vervolg van hun loopbaan
graag de opleiding tot GZ-psycholoog willen volgen.
Voor veel praktijkopleidingsinstellingen geldt dat zij in de jaren 2014, 2015 en 2016 te weinig
hebben opgeleid om continuïteit te kunnen geven aan hun opleidingsambitie. Dit leidt
begrijpelijkerwijs tot de nodige frustratie.
Verschillende praktijkopleidingsinstellingen hebben onvoldoende inzicht in hun Historisch
OpleidingsVolume (HOV) en hebben dit niet gecheckt bij de FGzPt. Zij vinden de procedure om
die reden niet transparant. Belangrijk is dat instellingen hun HOV checken voor 1 april, de datum
waarop de FGzPt het HOV doorgeeft aan TOP Opleidingsplaatsen.
Veel zienswijzen komen meer uit teleurstelling voort dan dat er een reële grond is voor het
bijstellen van de toewijzing. Dit blijkt ook uit het feit dat het merendeel van de zienswijzen
ongegrond is verklaard.

2. Concept definitief toewijzingsvoorstel 2018
De volgende stap in de procedure is dat TOP Opleidingsplaatsen het concept definitief
toewijzingsvoorstel 2018 opstelt en dit aan de praktijkopleidingsinstellingen stuurt.
In het concept definitief toewijzingsvoorstel dat op 19 juni a.s. wordt verstuurd, is de uitkomst van
de zienswijzeprocedure verwerkt. Ook zijn de plaatsen die voor 1 juni zijn ingetrokken in dit voorstel
herverdeeld en zijn de extra aanvragen voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, klinisch
neuropsycholoog en psychotherapeut verwerkt. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog zijn 47
extra aanvragen binnengekomen, voor de opleiding tot psychotherapeut zijn 30 extra aanvragen
binnengekomen en voor de opleiding klinisch neuropsycholoog is 1 extra plaats aangevraagd. Alle
extra aangevraagde plaatsen kunnen toegewezen worden.
In onderstaande tabel staat weergegeven wat het aantal toegewezen plaatsen per opleiding is. Voor
de opleiding tot GZ-psycholoog is hierbij een uitsplitsing gemaakt naar sectoren. Verder is per
opleiding/sector een vergelijking gemaakt tussen het aantal aangevraagde plaatsen en het aantal
toegewezen plaatsen. Zoals eerder gerapporteerd is, is de behoefte aan opleidingsplaatsen voor de
opleiding tot GZ-psycholoog bijna tweemaal zo hoog als het aantal beschikbare plaatsen.
Er is ook een vergelijking gemaakt van het aantal instellingen dat per opleiding/sector een aanvraag
heeft gedaan en het aantal instellingen dat een of meer plaatsen toegewezen heeft gekregen. Met
name bij de sector verpleeghuizen valt op dat een groot aantal instellingen een aanvraag doet, maar
verhoudingsgewijs niet krijgt toegewezen. Gezien het beperkte aantal plaatsen voor deze sector
worden vervolgens de meeste instellingen teleurgesteld en krijgen geen plaats toegewezen. Dit geldt
in mindere mate ook voor de sector ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Tot slot laat de tabel het
gemiddelde aantal plaatsen zien dat instellingen per opleiding/sector krijgt toegewezen.
Concept definitieve toewijzing 2018
Opleiding/sector
Gzpsy Epilepsie

aanvraag
2018

toewijzing
2018

2

2

640

326

Gzpsy GGZ Vrijgev. prakt.

89

89

Gzpsy Gehandicaptenzorg

93

48

Gzpsy Revalidatie

21

11

Gzpsy Verpleeghuizen

95

21

Gzpsy Ziekenhuizen

84

27

1024
86

524
86

KP

221 (47)*

221 (226)**

PT
KNP

186 (30)*
20(1)*

186 (198)**
20 (22)**

Gzpsy GGZ Instellingen

Totaal Gzpsy
GGZVS

aantal
instellingen met
aanvraag

aantal
instellingen met
toewijzing

gemiddelde
aanvraag

gemiddelde
toewijzing

1
146
56
43
11
70
43

1
111
56
28
8
21
22

2
4,4
1,6
2,2
1,9
1,4
2,0

2
2,9
1,6
1,7
1,4
1,0
1,2

21
82
98
16

21
82
98
16

4,1
2,7
1,9
1,3

4,1
2,7
1,9
1,3

*Tussen haaktes staat het aantal dat is aangevraagd in de extra inventarisatieronde.
* * Tussen haakjes staat het beschikbare aantal plaatsen. Bij Gzpsy en GGZVS is het totale beschikbare aantal toegewezen.

Het vervolg van de procedure is dat de praktijkopleidingsinstellingen die een aanvraag hebben
ingediend op 19 juni bericht ontvangen of zij een of meer plaatsen krijgen toegewezen.

3. Bereikbaarheid
Met ingang van 1 juni is TOP Opleidingsplaatsen drie ochtenden per week beschikbaar voor het
telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, woensdag 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.

