Formulier: ‘Definitieve aanmelding door regiehouder voor opleiden in samenwerkingsverband,
toewijzing 2023’
Met dit formulier geeft de regiehouder de definitieve aanmelding en samenstelling van de proeftuin door
aan TOP Opleidingsplaatsen voor het toewijzingsjaar 20231. Deze samenstelling wordt meegenomen in
het toewijzingsproces.
Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend door alle praktijkinstellingen uiterlijk 1 april 2022
digitaal te retourneren via info@top-opleidingsplaatsen.nl. Verder dient de regiehouder de definitieve
lijst van deelnemende praktijkopleidingsinstellingen in te vullen plus de sector waar zij toe behoren
(bijlage 1). Daarbij wordt aangegeven hoeveel plaatsen de praktijkopleidingsinstelling aanvraagt en of zij
alle aangevraagde plaatsen inbrengt en zo niet, hoeveel plaatsen zij wil inbrengen.
Praktijkopleidingsinstellingen die niet zelfstandig mogen opleiden en hun erkenning baseren op de
samenwerking met een erkende instelling dienen al hun plaatsen in te brengen in de proeftuin.
Op basis van de concept toewijzing die TOP Opleidingsplaatsen opmaakt wordt berekend voor hoeveel
plaatsen de proeftuin in aanmerking komt. Dit is inclusief eventueel toegekende bonusplaatsen. U
ontvangt het concept toewijzingsvoorstel uiterlijk 10 mei 2022. Na het uitsturen van het concept
toewijzingsvoorstel wordt u verzocht om voor 31 mei 2022 het Formulier: ‘in- en doorstroom
samenwerkingsverband digitaal op te sturen naar info@top-opleidingsplaatsen.nl.
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Uw gegevens worden behandeld conform ons privacy statement.
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A: Verklaring
Naam instelling regiehouder:
TOPID-nummer:
NZa-nummer:
Adres instelling:
Naam en functie contactpersoon van
de instelling:
E-mailadres:
Telefoon:
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Onderstaande praktijkopleidingsinstellingen verklaren voor de, in bijlage 1, aangegeven plaatsen op te
gaan leiden in de proeftuin. Voor het opleiden in een samenwerkingsverband heeft de
praktijkopleidingsinstelling een bestuurlijke overeenkomst ondertekend, waarin is verklaard dat is
voldaan aan de voorwaarden die TOP Opleidingsplaatsen stelt voor opleiden in een proeftuin en het
verkrijgen van bonusplaatsen. De voorwaarden zijn opgenomen in de notitie ‘Samen Opleiden’ en zijn
verder uitgewerkt in het toewijzingsprotocol 2023.
DEELNEMENDE INSTELLING/PRAKTIJK2
Naam instelling:
TOPID-nummer (indien bekend):
NZa-nummer:
Adres instelling:
Naam en functie contactpersoon van
de instelling:
E-mailadres:
Telefoon:
Naam bestuurder/directeur/wettelijk vertegenwoordiger:

Datum en plaats:

Handtekening3:
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Deze pagina kunt u kopiëren voor iedere deelnemende praktijkopleidingsinstelling.
Het formulier dient ondertekend te worden door de bestuurder/directeur/wettelijk vertegenwoordiger van de specifieke
instelling/ praktijk.
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Bijlage 1: definitieve lijst van deelnemende praktijkopleidingsinstellingen aan het
samenwerkingsverband.
Naam
praktijkopleidingsinstelli
ng

TOP-ID
(Indien
bekend)

Sector4

Zelfstandige
erkenning
Ja/Nee

Aantal
aangevraagde
plaatsen GZpsycholoog

Aantal aangevraagde plaatsen dat
wordt ingebracht in het
samenwerkingsverband5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Het betreft de sectoren: GGZ (basis GGZ en specialistische GGZ, uitgevoerd in 1. instellingen en 2. vrijgevestigde praktijken),
3. gehandicaptenzorg, 4. ouderenzorg, 5. epilepsie, 6. revalidatiezorg, 7. ziekenhuiszorg, 8. zelfstandige forensische zorg en zelfstandige
instellingen voor 9. jeugdzorg en 10. verslavingszorg.
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