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Uw

Geachte heer Olthof,

In reactie op uw mailbericht van 28 maart 2019 betreffende het
toewijzingsprotocol 2020 voor de ggz opleidingen kan ik u het volgende
mededelen.
Met inachtneming van het onderstaande heb ik het Toewijzingsprotocol 2020 aan
de hand van de VWS checklist toewijzingsprotocollen getoetst en akkoord
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brief

Bijlage(n)

Co rre sp o n d e ntie u i ts I u ite n d
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

bevonden.
Graag vraag ik via deze brief uw specifieke aandacht voor de wijze waarop in het

concepttoewijzingsprotocol in onderdeel d wordt omgegaan met onbeschikte
opleidingsplaatsen.
Zoals op 13 maart jl. met de heer Beks is besproken, behoeft dit onderdeel in de
toekomst vanaf 2O2t aanpassing v.w.b. de passage: " zowel het aantal beschikte
als onbeschikte opleidingsplaatsen wordt meegerekend". Deze zin kan géén
onderdeel meer uitmaken van toekomstige protocollen vanaf 202! e.v. en dient u
in het vervolg te laten vervallen. Het meenemen van de onbeschikte
opleidingsplaatsen is immers niet wenselijk aangezien daarmee het onbeschikt
opleiden wordt beloond, terwijl met deze handelswijze de legitimatie voor het
verlenen van de beschikbaarheidsbijdrage verdwijnt. De beschikbaarheidsbijdrage
wordt immers rechtmatig verleend, omdat de financiering van het opleiden niet
mogelijk zou zijn vanuit de zorgtarieven.
Graag verzoek ik u ook in uw toekomstige communicatie naar de instellingen uit te
dragen, dat het onbeschikt opleiden om de hiervoor geduide reden niet wenselijk
is.

Vanwege het tijdpad en de fase waarin het toewijzingsproces verkeert, stel ik het
Toewijzingsprotocol 2020 met de passage zoals nu opgenomen vast.
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Uw toewijzingsvoorstel voor 2O2O ontvang ik graag uiterlijk 15 juli a.s. Na
vaststelling van het toewijzingsvoorstel zijn geen mutaties meer mogelijk.
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het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan onder voorbehoud dat de
voorjaarsnotabesluitvorming 2019 ook leidt tot de daarvoor benodigde middelen.
Dit leidt tot het aantal instroomplaatsen zoals opgenomen in de bijlage.
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Het aantal instroomplaatsen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggzis
afgestemd met het opleidingsinstituut en hangt samen met de beschikbare
opleidi ngsca paciteit.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze

de wnd. directeur Macro-Economische Vraagstukken
en
dsmarkt,

drs

D. Brilman
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Subsidiabele instroomplaatsen 2020
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