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DOELSTELLING

Stimuleren van 
breed opleiden

Kleinere 
praktijkinstellingen 

mogelijkheid 
bieden om op te 

leiden

Werken aan 
een 

opleidingsteam



VERVOLG OP PROEFTUINEN

Uitbreiding van het 
toewijzen van 

opleidingsplaatsen 
aan  

samenwerkingsverba
nden

Opleiding tot 
GZ-

psycholoog
Bonusplaatsen



WAARAAN 
MOETEN 
SAMENWERKING
SVERBANDEN 
VOLDOEN?

Samenstelling samenwerkingsverband

• Evenwichtige verhouding tussen 

praktijkinstellingen die zelfstandig 

mogen opleiden en 

praktijkinstellingen die dat niet 

mogen. 

• In het samenwerkingsverband zijn 

tenminste 4 (praktijkinstellingen uit 

verschillende) sectoren 

vertegenwoordigd . 

• Het samenwerkingsverband heeft voldoende 

omvang. Het minimum volume is tenminste 

10 instroomplaatsen.



BESTUURLIJKE 
OVEREENKOMST

In een bestuurlijke overeenkomst wordt 

in ieder geval het volgende 

vastgelegd:

• Hoe de opleiding wordt 

vormgegeven (piog volgt tenminste 

twee praktijkgedeelten in twee 

praktijkinstellingen)

• Hoe de werving en selectie 

gezamenlijk wordt vormgegeven

• Welke praktijkinstelling de rol van 

regisseur op zich neemt

• Hoe het werkgeverschap geregeld 

wordt en hoe de verdeling van de 

kosten en opbrengsten is 



HOE MELD JE JE AAN?

Nieuwe 
samenwerkingsverba

nden kunnen zich 
voor 1 februari 2020 
aanmelden m.b.v. 

het Formulier
‘Aanvraag voor het 

opleiden in 
samenwerkingsverba
nd, toewijzing 2021’ .

De regisseur vult het 
formulier in en voegt 

een lijst bij van de 
praktijkinstellingen 

die meedoen 
(sector, zelfstandig 

of niet, aantal 
plaatsen). 

TOP bericht het 
samenwerkingsverb
and voor 1 maart of 

het aan de 
voorwaarden 

voldoet en het heeft 
vervolgens tot 1 april 
2020 de tijd om een 

definitieve aanvraag 
in te dienen.



DEFINITIEVE AANVRAAG

De definitieve 
aanvraag 

wordt 
ingediend met 
het Formulier 
‘Aanmelding 

door 
praktijkinstellin

gen voor 
opleiden in 

samenwerkings
-verband, 
toewijzing 

2021’. 

Dit formulier 
dient door alle 
praktijkinstelling

en van het 
samenwerkings-

verband
ondertekend te 

worden.

Zij verklaren 
daarmee dat 

zij een 
bestuurlijke 

overeenkomst 
hebben 

ondertekend 
waarin is 

vastgelegd 
wat we in dia 

5 gezien 
hebben.

De regisseur 
voegt de 

definitieve lijst 
van 

deelnemend
e 

praktijkinstel-
lingen bij.



GEZAMENLIJK 
PLAATSEN 
AANVRAGEN

Kan op verschillende manieren:

• Eén praktijkinstelling neemt de rol van 

werkgever op zich en vraagt de 

plaatsen aan. 

• Een stichting of coöperatie vraagt de 

plaatsen aan.

• De praktijkinstellingen vragen 

afzonderlijk plaatsen aan en TOP 

voegt de plaatsen vervolgens samen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?



TOEWIJZING AAN HET 
SAMENWERKINGSVERBAND

• Op basis van de aanvragen berekent TOP op hoeveel de 

plaatsen de praktijkinstellingen in het samenwerkingsverband 

samen recht hebben en berekent op basis daarvan het 

aantal bonusplaatsen.

• TOP wijst deze plaatsen toe aan het samenwerkingsverband

• Het samenwerkingsverband verdeelt vervolgens onderling het 

totaal aantal plaatsen (inclusief de bonusplaatsen) en geeft 

dit aan TOP door. 

• Zo komt het vervolgens in het toewijzingsvoorstel/verdeelplan. 

De afzonderlijke praktijkinstellingen vragen de 

beschikbaarheidsbijdrage aan.
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