
 

 

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen: 3-10-2017  

 

1. Veldpartijenbijeenkomst 

Op 20 september jongstleden heeft TOP Opleidingsplaatsen de jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst 

gehouden. Naast vertegenwoordigers van de branche -en beroepsorganisaties waren er 

vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de NZa, vLOGO en het Capaciteitsorgaan 

aanwezig.  

Tijdens de veldpartijenbijeenkomst is teruggeblikt op het toewijzingsproces zoals dat de 

afgelopen drie jaar vorm heeft gekregen. Geconstateerd is dat de toewijzing van de plaatsen 

voor de opleidingen VS-GGZ, KP, PT en KNP zonder veel problemen is verlopen. Wel is opgemerkt 

dat voor de opleidingen KP, PT en KNP niet alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld, waardoor in 

de toekomst tekorten kunnen gaan ontstaan.  

Met betrekking tot de opleiding GZ-psycholoog is geconstateerd dat de GZ-psycholoog nog 

onvoldoende wordt opgeleid als generalist. Het Toewijzingsprotocol werkt dit in de hand, omdat 

de beschikbare plaatsen worden toegewezen aan individuele instellingen en praktijken. Opleiden 

in samenwerkingsverbanden waarbij de piog’s worden opgeleid in meerdere werksoorten wordt 

op deze manier niet gestimuleerd. Verder is geconstateerd dat veel kleine instellingen en 

praktijken aanlopen tegen de complexe regelgeving en moeite hebben om het werkgeverschap 

goed vorm te geven.  

TOP Opleidingsplaatsen heeft om die reden een voorstel gedaan om een pilot te starten die als 

doel heeft het opleiden in een samenwerkingsverband te stimuleren en het werkgeverschap 

gezamenlijk vorm te geven door middel van een SBOH-achtige constructie1.  

In een rondje is door alle aanwezige partijen aangegeven dat het voorstel voor een pilot wordt 

ondersteund. Hierbij zijn een aantal randvoorwaarden genoemd. De pilot zal worden uitgevoerd 

door TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa en de SBOH. Een stuurgroep waarin 

vertegenwoordigers van de brancheorganisaties, de beroepsorganisaties en de 

opleidingsinstellingen zitting nemen, zal optreden als opdrachtgever. VWS zal zitting nemen in de 

stuurgroep als waarnemer. 

Door de heer Geschiere van VWS is de blik op de toekomst gericht. Hij gaf aan dat VWS positief 

staat tegenover de voorgestelde pilot. Maar het is ook belangrijk dat het veld zich richt op de 

ontwikkeling van de zorgvraag (meer zorg op maat, de cliënt is gemiddeld ouder en hoger 

opgeleid) en wat dat betekent voor de ggz-professionals van de toekomst. Hoe passen we 

techniek en automatisering toe in de zorg. Wat is de betekenis van Big Data. Technische 

ontwikkelingen gaan snel en de professional van de toekomst zal moeten worden toegerust om 

                                                           
1
 De stichting SBOH vervult de werkgeversrol voor o.a. de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor 

verstandelijk gehandicapten in opleiding. De SBOH is de werkgever van de opleidelingen, zij financiert hun opleiding en 

vraagt de beschikbaarheidsbijdrage aan. Opleidelingen hebben bij de SBOH een arbeidsovereenkomst voor de duur van de 

opleiding. Als werkgever zorgt de SBOH voor uitbetaling van salarissen, uitvoering van sociale wetten en uitvoering van het 

arbo- en verzuimbeleid. De SBOH financiert alle activiteiten voor de opleiding (werkgeverskosten, opleidingskosten, kosten 

van opleiders, projecten) en ontvangt hiervoor de beschikbaarheidsbijdrage en een vastgestelde bijdrage van de POI’s.  

 



hiermee te kunnen werken. Hij verwees daarbij naar het advies van de Commissie Innovatie 

Zorgberoepen.  

Het ministerie van VWS wil het voortouw nemen om met het veld en opleiders en opleidelingen 

over deze onderwerpen in gesprek te gaan, kennis op te halen en samen te kijken wat effectief 

is.  

 

2. Oproep voor deelname aan de pilot opleiden in een samenwerkingsverband 

TOP Opleidingsplaatsen roept bestaande samenwerkingsverbanden of praktijkopleidingsinstellingen 

die in de toekomst een samenwerkingsverband willen gaan vormen op om zich aan te melden voor 

de pilot.  

Voor deelname aan de pilot gelden de volgende criteria: 

 Instellingen leiden op of gaan opleiden in een samenwerkingsverband (consortium), zodat een 

piog wordt opgeleid in meerdere werksoorten (sectoren). 

 Het samenwerkingsverband is bij voorkeur een regionaal samenwerkingsverband waarin de 

belangrijkste werksoorten vertegenwoordigd zijn (zoals de generalistische basis ggz, 

gespecialiseerde ggz, jeugdhulp, verslavingszorg, somatische zorg, verpleeghuiszorg, zorg voor 

mensen met een beperking).  

 Om het rouleren over meerdere praktijkopleidingsopstellingen soepel te laten verlopen wordt er 

voor gekozen om het werkgeverschap te regelen via een SBOH-achtige constructie. 

 Het samenwerkingsverband is bereid om de nodige tijd te investeren om de pilot samen met TOP 

Opleidingsplaatsen, de NZa en SBOH vorm te geven, zodat de toewijzing voor 2019 aan het 

(pilot)samenwerkingsverband gedaan kan worden.  

De stuurgroep zal uiteindelijk beslissen welk(e) samenwerkingsverband(en) het beste aan de 

genoemde criteria voldoet (voldoen) en aan de pilot zal (zullen) meedoen. Om deelname aan de pilot 

te stimuleren zal TOP Opleidingsplaatsen extra instroomplaatsen ter beschikking stellen. De pilot 

richt zich in eerste instantie op de opleiding tot GZ-psycholoog.  

(Potentiële) samenwerkingsverbanden kunnen zich bij TOP Opleidingsplaatsen aanmelden tot 20 

oktober 2017. Zij geven daarbij een toelichting op welke wijze zij aan de hierboven genoemde 

punten voldoen.  

 

3. Bereikbaarheid (gewijzigd) 

TOP Opleidingsplaatsen is vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U 

kunt ons bereiken op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via 

telefoonnummer: 033-460 8951.  

Per mail zijn wij iedere werkdag bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.  
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4. contactgegevens 

Om u goed op de hoogte te kunnen houden, is het belangrijk dat wij beschikken over de juiste 

contactgegevens van de persoon/personen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij het 

toewijzingsproces. Indien er binnen uw organisatie een ander contactpersoon opgenomen dient te 

worden, geef dit dan zo snel mogelijk door. Ook andere mutaties in de naamstelling van uw instelling 

of de adresgegevens horen wij graag van u. 


