Stroomschema – Wie doet wat?
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•Capaciteitsorgaan
•Raming professionals en advies aan VWS
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•VWS
•Bepaling beschikbare gesubsidieerde plaatsen
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Opleidingsinstelling
• geven instroom door aan TOP Opleidingsplaatsen
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•TOP Opleidingsplaatsen
•Voorstel verdeling
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•VWS
•Vaststellen Verdeelplan

•

•Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt

Toelichting op Stroomschema
Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsorgaan raamt de benodigde aantallen professionals en adviseert hierover aan VWS
(iedere 3 jaar).
VWS
VWS bepaalt (jaarlijks; voor 1 maart) de ruimte aan plaatsen die gesubsidieerd opgeleid kunnen gaan
worden. Verder stelt VWS jaarlijks de spelregels voor het toewijzingsproces vast. VWS stelt na de
toewijzingsprocedure het zgn. ‘verdeelplan’ vast. Hierin staat per instelling aangegeven voor hoeveel
plaatsen zij een beschikbaarheidsbijdrage kunnen aanvragen (jaarlijks voor 15 augustus).
TOP Opleidingsplaatsen
Praktijkopleidingsinstellingen geven hun behoefte aan instroomplaatsen aan bij TOP Opleidingsplaatsen
via hun opleidingsinstelling (voor 1 april het jaar voorafgaand aan het instroomjaar). TOP
Opleidingsplaatsen stelt een toewijzingsvoorstel op, op basis van het historische opleidingsvolume
(HOV) voor de verdeling van de beschikbare plaatsen en biedt het voorstel aan VWS aan (jaarlijks voor
15 juli, het jaar voorafgaande aan het instroomjaar). De gegeven over het HOV ontvangt TOP van de
FGzPt (CRT)
VWS
VWS stelt het verdeelplan vast voor 15 augustus.
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•Registratie gz opleidelingen
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•Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) van de V&VN
•Registratie opleidelingen: Verpleegkundig Specialist ggz

NZa
Instellingen die zijn opgenomen in het verdeelplan kunnen een bijdrage aanvragen bij de NZa,
Check de deadline hiervoor bij de Nza..
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•Nza
•Aanvragen beschikbaarheidsbijdrage
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•ZiN
•Betaling beschikbaarheidsbijdrage

Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt
Om de beschikbaarheidsbijdrage daadwerkelijk te ontvangen moeten opleidelingen voor de opleidingen
gz psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog geregistreerd zijn bij
de Commissie voor Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt.
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) van de V&VN
Om de beschikbaarheidsbijdrage daadwerkelijk te ontvangen moeten opleidelingen voor de opleiding
verpleegkundig specialist ggz geregistreerd worden in het Opleidingsregister van de RSV (het VSO).
ZiN
Het Zorginstituut Nederland zorgt namens de NZa voor de uitbetaling. Eerst verleent zij een voorschot
en na afloop van het opleidingsjaar volgt de definitieve uitbetaling.

