
 

 

Stappenplan Opleiden in samenwerkingsverband  

Stap 1: Onderzoek in uw eigen regio met welke praktijkopleidingsinstellingen u samen wilt 

opleiden. Kijk daarbij in de eerste plaats naar instellingen waarmee u in de keten reeds 

samenwerkt. Aangezien een proeftuin aan de voorwaarde moet voldoen dat er minimaal vier 

verschillende sectoren in aanwezig zijn, is het relevant om u ook te oriënteren op de 

verpleeghuizen, vrijgevestigde praktijken, instellingen voor gehandicaptenzorg en 

revalidatiezorg in uw regio.  

Stap 2: Wijs een regiehouder aan. De regiehouder is een erkende praktijkinstelling die zorg 

draagt voor de organisatie, de coördinatie van de werving en selectie, kwaliteitsbewaking en 

de onderlinge afstemming. Verder levert de regiehouder de contactpersoon voor TOP 

Opleidingsplaatsen.    

Stap 3: De regiehouder stuurt uiterlijk 1 februari 2021 het formulier ’Aanvraag door 

regiehouder voor het opleiden in samenwerkingsverband, toewijzing 2022’ in. Op dit 

formulier geeft de regiehouder aan met welke praktijkinstellingen de intentie bestaat om 

samen te gaan opleiden. Op basis van deze aanvraag zal TOP Opleidingsplaatsen een eerste 

beoordeling geven of u aan de voorwaarden voldoet. De regiehouder ontvangt hier uiterlijk 

op 1 maart 2021 bericht over. 

Stap 4: De praktijkinstellingen gaan met elkaar de samenwerking verder vormgeven. Hiervoor 

wordt een bestuurlijke overeenkomst opgesteld1 waarin wordt vastgelegd hoe samen wordt 

opgeleid en hoe de organisatorische en financiële condities geregeld worden. U kunt zich 

daarbij laten leiden door de voorbeelden die gepubliceerd staan op de website van TOP 

Opleidingsplaatsen.  

Stap 5: Voor 1 april 2021 dient vervolgens de definitieve aanvraag gedaan te worden. De 

regiehouder gebruikt hiervoor het Formulier ‘Definitieve aanmelding door proeftuin voor 

opleiden in samenwerkingsverband, toewijzing 2022’. Dit formulier dient ondertekend te 

worden door alle praktijkinstellingen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De 

definitieve lijst van deelnemende instellingen/praktijken dient de regiehouder bij te voegen. 

Op basis van dit formulier zal TOP Opleidingsplaatsen de aangegeven samenstelling van het 

samenwerkingsverband meenemen in het toewijzingsproces. Let op: het aanvragen van 

opleidingsplaatsen gaat te allen tijde via de betreffende opleidingsinstellingen.  

 
1 U dient ook een keuze te maken volgens welk model u de samenwerking gaat vormgeven (detachering, 
detachering met centraal werkgeverschap, met gesloten beurs). De uitwerking van de modellen vindt u op de 
website van TOP Opleidingsplaatsen. Hierbij wordt ook aangegeven wat de consequenties zijn voor het 
aanvragen van plaatsen. 



 

Stap 6: Op basis van de gezamenlijke aanvraag bepaalt TOP Opleidingsplaatsen voor hoeveel 

plaatsen het samenwerkingsverband in aanmerking komt en rekent uit hoeveel 

bonusplaatsen het samenwerkingsverband krijgt. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid 

van het samenwerkingsverband om het aantal toegewezen plaatsen inclusief de 

bonusplaatsen te verdelen. TOP Opleidingsplaatsen neemt vervolgens deze verdeling op in 

het definitief toewijzingsvoorstel. De regiehouder vult hiervoor het in- en 

doorstroomformulier in dat u vindt op onze website. Dit formulier dient u voor 14 juni 2021 

aan TOP Opleidingsplaatsen retour te sturen. Het aantal toegewezen gesubsidieerde 

bonusplekken dat wordt toegekend aan samenwerkingsverbanden is: 

 

Aantal toegewezen gesubsidieerde plekken op basis van aanvraag voor de proeftuin x 1,2   

 

Stap 7: Vervolgens gaat de regiehouder aan de slag om de samenwerking verder vorm te 

geven door het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, de organisatie van de werving 

en selectie, de definitieve keuze van opleidingsroutes en het uitwerken van het kosten- en 

opbrengstenmodel.  

 

 


