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Opleiden in samenwerkingsverband 

 

1. Waar staan we nu? 

Bij de toewijzing 2019 is gestart met vier proeftuinen voor het opleiden in samenwerkingsverband. 

Bij de toewijzing 2020 zijn hier twee proeftuinen bij gekomen.  

Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst 

opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere 

instellingen/praktijken kunnen participeren en zo ja, welke eisen aan samenwerkingsverbanden 

gesteld moeten worden en hoe deze het beste vorm gegeven kunnen worden. 

De evaluatie van Common Eye1 laat zien dat de proeftuinen de betrokken praktijkinstellingen 

enthousiast hebben gemaakt voor breed opleiden. De meerwaarde wordt herkend in uniformiteit 

en kwaliteit van de opleiding. Door de proeftuinen zijn globaal drie verschillende modellen 

gehanteerd om samen op te leiden. Uit de evaluatie komt dat alle drie de samenwerkingsmodellen 

geschikt zijn voor bredere toepassing in het veld. 

Er worden ook tekortkomingen geconstateerd. De bestuurlijke betrokkenheid is een punt van 

aandacht, aan de afgesproken spelregels wordt gewerkt maar zij worden nog niet helemaal 

toegepast (gezamenlijke visie, gezamenlijke werving & selectie, kosten- en opbrengstenmodel). P-

opleiders worden extra belast en er zijn knelpunten met de vrij gevestigde praktijken.  

Verder komt naar voren dat het toewijzen van opleidingsplaatsen aan de proeftuinen nu handmatig 

geschiedt en bij verdere uitrol op problemen kan stuiten.  

Naar aanleiding van de evaluatie heeft TOP Opleidingsplaatsen aan een aantal zaken gewerkt om 

bredere toepassing mogelijk te maken. 

 Aan Common Eye is gevraagd om casusbeschrijvingen te maken van drie verschillende modellen 

die de proeftuinen hebben gebruikt2.  

 Met inbreng van bedrijfsmatige expertise vanuit de proeftuinen is voor ieder model een te 

hanteren kosten- en opbrengstenmodel uitgewerkt; 

 In overleg met praktijkopleiders van VGP-en is hun positie verder verduidelijkt; 

 Er heeft afstemming plaats gevonden met de FGzPt, de NZa, opleiders en met VWS om zorg te 

dragen voor een breed draagvlak; 

                                                           
1 Zie de eindrapportage evaluatie proeftuinen op de website van TOP Opleidingsplaatsen onder de button ‘Opleiden in 
samenwerkingsverband’. 
2 De casusbeschrijvingen en de bij behorende kosten- en opbrengstenmodellen kunt u vinden op de website van TOP 
Opleidingsplaatsen onder de button ‘Opleiden in samenwerkingsverband’. 
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 Praktijkopleiders en andere betrokkenen worden uitgenodigd voor een symposium op 5 

november voor het delen van kennis en het enthousiasmeren van praktijkopleidingsinstellingen 

voor het opleiden in een samenwerkingsverband. 

 

2. Voorstel voor het vervolg in het toewijzingsjaar 2021 

Voor het komende toewijzingsjaar 2021 wordt een verdere uitbreiding van het toewijzen aan 

samenwerkingsverbanden gepland. Het is niet het streven om alle plaatsen toe te wijzen aan 

samenwerkingsverbanden. Praktijkinstellingen die zelfstandig willen blijven opleiden en daartoe 

gerechtigd zijn moeten dat kunnen blijven doen. 

In eerste instantie beperkt het toewijzen aan samenwerkingsverbanden zich tot de vervolgopleiding 

tot GZ-psycholoog. Onderzocht zal worden of het toewijzen aan een samenwerkingsverband ook 

relevant is voor andere opleidingen en zo ja, hoe dit het beste georganiseerd kan worden. 

In navolging van het advies van de stuurgroep wordt er aan samenwerkingsverbanden de ruimte 

geboden om binnen de gestelde kaders het samenwerkingsverband zelf vorm te geven. 

Om de toewijzing aan samenwerkingsverbanden te stimuleren worden aan 

samenwerkingsverbanden ook in de toekomst bonusplaatsen toegekend. Hiervoor geldt als 

uitdrukkelijke voorwaarden dat samenwerkingsverbanden kleinere 

praktijkopleidingsinstellingen/praktijken opnemen die zelfstandig niet aan alle opleidingseisen 

kunnen voldoen3. Verder moeten de samenwerkingsverbanden aan de gestelde eisen voldoen. 

 

3. Welke eisen worden gesteld aan het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband biedt aan kleinere praktijkopleidingsinstellingen/praktijken die 
zelfstandig niet aan alle opleidingseisen kunnen voldoen de mogelijkheid om door middel van het 
samenwerkingsverband voor een erkenning in aanmerking te komen4. Er dient sprake te zijn van 
een evenwichtige verhouding tussen praktijkinstellingen die zelfstandig aan de erkenningseisen 
voldoen en praktijkopleidingsinstellingen/praktijken die deel uit moeten maken van een 
samenwerkingsverband om voor erkennig in aanmerking te komen. Bij twijfel beslist het bestuur of 
de samenstelling voldoende evenwichtig is. 
 

                                                           
3 In het (voorgenomen) besluit opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog van de FGzPt staat aangegeven: 

‘wanneer een instelling niet aan de erkenningseisen als bedoeld in de artikel C.4. tot en met C.7., voldoet kan 

deze met andere erkende (praktijk)instellingen een samenwerkingsverband aangaan door 

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de criteria kan worden voldaan 

(Besluit, artikel C.8. Samenwerkingsverbanden). 

4Het betreft met name vrijgevestigde praktijken, praktijkopleidingsinstellingen in de sectoren gehandicaptenzorg, 
ouderenzorg, epilepsie, en revalidatie en kleinere GGZ instellingen.  
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De opleidingstrajecten die binnen het samenwerkingsverband worden vormgegeven bestaan uit 

tenminste twee praktijkgedeeltes in verschillende praktijkopleidingsinstellingen.  

In het samenwerkingsverband zijn tenminste 4 (praktijkopleidingsinstellingen uit verschillende) 

sectoren vertegenwoordigd5.  

Het samenwerkingsverband berust op een bestuurlijke overeenkomst, waarin is bepaald hoe het 

gezamenlijk opleiden wordt vorm gegeven, hoe de werving en selectie (gezamenlijk) wordt 

aangepakt, welke praktijkopleidingsinstelling de rol van regisseur op zich neemt en hoe de taken en 

verantwoordelijkheden zijn vorm gegeven. 

Het samenwerkingsverband maakt (bestuurlijke) afspraken over het organisatorisch-financieel 

kader en de ondersteuning van de P-opleider c.q. de praktijkopleider(s). 

De praktijkopleidingsinstellingen vragen gezamenlijk plaatsen aan. Dit kan door het HOV samen te 

voegen en één praktijkopleidingsinstelling op te laten treden als werkgever6. Het 

samenwerkingsverband kan ook een stichting of coöperatie op laten treden als werkgever. Dit 

onder voorwaarde dat de NZa/VWS hiermee akkoord gaan. Een derde mogelijkheid is dat de 

praktijkopleidingsinstellingen afzonderlijk aanvragen en aangeven hoeveel plaatsen zij willen 

inbrengen in het samenwerkingsverband. TOP voegt deze aanvragen vervolgens samen.  

In alle gevallen geldt dat TOP bepaalt op basis van de gezamenlijke aanvraag op hoeveel 

bonusplaatsen het samenwerkingsverband recht heeft. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid 

van het samenwerkingsverband om de bonusplaatsen te verdelen. 

Praktijkopleidingsinstellingen die hun erkenning gedeeltelijk ontlenen aan het 

samenwerkingsverband dienen al hun plaatsen in te brengen in het samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband heeft voldoende omvang. Het minimum volume is dat het 
samenwerkingsverband op basis van het gezamenlijke HOV recht heeft op tenminste 10 
instroomplaatsen. 
 

4. Hoe kun je je aanmelden? 

Nieuwe samenwerkingsverbanden (in oprichting) dienen zich voor 1 februari 2020 bij TOP 

Opleidingsplaatsen aan te melden door middel van het Formulier ‘Aanvraag door regiehouder voor 

het opleiden in samenwerkingsverband, toewijzing 2021’ 

 

                                                           
5 Het betreft de volgende tien sectoren: de ggz sectoren (basis ggz en specialistische ggz, uitgevoerd in instellingen en 
vrijgevestigde praktijken), de sectoren gehandicaptenzorg, ouderenzorg, epilepsie, revalidatie, ziekenhuiszorg, en 
zelfstandige forensische instelligen en zelfstandige instellingen voor de jeugdzorg en verslavingszorg. 
6 Hiervoor is nodig dat de samenwerkingspartners hun HOV overdragen aan de centrale werkgever en dit melden aan 
TOP Opleidingsplaatsen. Hiervoor kan men gebruik maken van het Formulier Samenvoegen HOV.  
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dat u kunt vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Het formulier dient te worden 

ingezonden door de regievoerder van het samenwerkingsverband. Voor 1 april 2020 dient 

vervolgens het Formulier ‘Aanmelding door praktijkinstellingen voor opleiden in 

samenwerkingsverband, toewijzing 2021’ te worden ingezonden. Dit formulier dient ondertekend 

te worden door alle praktijkinstellingen die deel uit maken van het samenwerkingsverband. 

De precieze voorwaarden voor aanmelding en de te hanteren procedure voor het toewijzen van 

plaatsen aan een samenwerkingsverband zullen verder worden verduidelijkt in het 

Toewijzingsprotocol Toewijzing 2021 dat uiterlijk begin januari 2020 verschijnt. 

 


