
STAPPENPLAN AANVRAGEN BESCHIKBAARHEIDSBIJDRAGEN 

Heeft u reeds eerder opgeleid? 
Nee, u begint bij stap 1 
Zo ja, begin dan bij stap 3 
 
 

Stap 1: U wilt gaan opleiden 

Alleen praktijkopleidingsinstellingen die erkend zijn voor de verzorging van het praktijkgedeelte 

van de opleidingen tot psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch 

neuropsycholoog en ggz verpleegkundig specialist komen in aanmerking voor een 

beschikbaarheidsbijdrage. Indien uw instelling de intentie heeft om voor het eerst 

opleidingsplaatsen voor een of meerdere opleidingen te gaan inrichten, gaat u door naar stap 2. 

 

Stap 2: Aanvraag tot erkenning bij de opleidingsinstelling 

Voordat u als zorgaanbieder mag opleiden, dient u erkend te worden door een opleidingsinstelling. 

U dient hiervoor een verzoek tot erkenning in bij een opleidingsinstelling en uw 

praktijkopleidingsinstelling zal vervolgens door de opleidingsinstelling gevisiteerd worden. Wanneer 

uw instelling erkend wordt door de opleidingsinstelling, is het mogelijk om opleidingsplaatsen voor 

de betreffende opleiding aan te vragen bij de opleidingsinstelling. Contactgegevens van de 

opleidingsinstellingen vindt u op https://www.vlogo.nl/en op www.ggz-vs.nl. 

 

Stap 3: Aanvraag van een of meerdere opleidingsplaats(en) 

Wanneer u daadwerkelijk wilt gaan opleiden, vraagt  u bij uw opleidingsinstelling het aantal 

gewenste opleidingsplaatsen aan. De deadlines hiervoor kunnen verschillen per opleidingsinstelling. 

TOP Opleidingsplaatsen hanteert voor het toewijzingsproces strikte deadlines. In het 

toewijzingsprotocol vindt u de voor dit jaar geldende deadlines. Het is gebruikelijk dat het 

toewijzingsproces voor een instroomjaar een kalenderjaar eerder van start gaat. 

 

Stap 4: Ontvangst aanvraag 

TOP Opleidingsplaatsen ontvangt van de opleidingsinstellingen een overzicht van de instroom 

opleidingsplaatsen voor het volgende kalenderjaar. De doorstroomdata volgt uit de betrokken 

registerhouders, GGZ-VS en FGzPt. 

 

Stap 5: Sectorverzoek 

Indien u voor het eerst opleidt dient u zich te melden bij TOP Opleidingsplaatsen en uw sector aan 

ons door te geven door middel van het sectorformulier. U vindt dit formulier onder downloads. 

Indien u zich niet tijdig meldt bij TOP Opleidingsplaatsen, kunnen wij u niet meenemen in het 

toewijzingsvoorstel.  

 

Stap 6: TOP Opleidingsplaatsen verdeelt in concept de toewijzingen over de instroomplaatsen per 

opleiding 

Op basis van het toewijzingsprotocol, dat TOP Opleidingsplaatsen in overleg met veldpartijen en 

het ministerie van VWS opstelt, past TOP Opleidingsplaatsen rekenregels toe op de gegevens in het 

register. Praktijkopleidingsinstellingen hebben de mogelijkheid om te reageren (d.m.v. een 

zienswijze) op de conceptversie van het toewijzingsvoorstel.  

 

 Stap 7: Verwerking reacties 

TOP Opleidingsplaatsen verwerkt de reacties (zienswijzen) op het concept-toewijzingsvoorstel. 

 

Stap 8: Verzending 

TOP Opleidingsplaatsen verstuurt het definitieve toewijzingsvoorstel  aan VWS en de 

praktijkopleidingsinstellingen voor de verstreken deadline.  

 

Stap 9: Publicatie 

VWS publiceert het verdeelplan op hun website binnen de gestelde deadline.  

 

https://www.vlogo.nl/
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