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KLACHTENFORMULIER 2023 

Via dit formulier kunt u reageren op het naar u verzonden (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023.  
Klachten die op andere onderwerpen betrekking hebben dan hieronder genoemd of reacties zonder 
onderbouwing/opgevraagde bijlagen worden niet in behandeling genomen. Als uw klacht gaat over een 
opleidingsplaats in een samenwerkingsverband dan moeten alle betrokken praktijkopleidingsinstellingen de klacht 
ondertekenen.  
 
Uw reactie moet uiterlijk 29 juni 2022 in bezit zijn van TOP Opleidingsplaatsen. U kunt uw reactie per  
e-mail sturen aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. Uiterlijk 11 juli 2022 ontvangt u de beslissing van de 
klachtencommissie.  
 
Uw gegevens worden behandeld conform ons privacy statement. 
 
Gegevens praktijkopleidingsinstelling 1 

Instellingsnaam: 

TOPID-nummer: 

Correspondentieadres: 

Postcode en plaats: 

Naam contactpersoon:      Functie contactpersoon: 

E-mailadres contactpersoon:     Tel.nr. contactpersoon: 
 
Datum: 
 
Handtekening1:  
 
Naam: 
 
Functie: 
 

 
Gegevens praktijkopleidingsinstelling 22 

Instellingsnaam: 

TOPID-nummer: 

Correspondentieadres: 

Postcode en plaats: 

Naam contactpersoon:      Functie contactpersoon: 

E-mailadres contactpersoon:     Tel.nr. contactpersoon: 
 
Datum: 
 
Handtekening:  
 
Naam: 
 
Functie: 

 
1 Het klachtenformulier dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldige vertegenwoordiger. 
2 Wanneer de klacht betrekking heeft op een samenwerkingsverband dienen alle betrokken praktijkopleidingsinstellingen het formulier te 
ondertekenen. 

mailto:info@top-opleidingsplaatsen.nl
https://top-opleidingsplaatsen.nl/wp-content/uploads/2021/10/Privacyverklaring_oktober-2021.pdf
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De klacht betreft de volgende situatie(s) 
 
A. Het toewijzingsvoorstel is op basis van onjuiste verwerking van de feiten tot stand gekomen 

Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Indien deze situatie van toepassing is op uw praktijkopleidingsinstelling, kunnen wij uw klacht uitsluitend in 
behandeling nemen wanneer u deze motiveert en van bewijsstukken voorziet. 
  
 
B. Het toewijzingsvoorstel is niet transparant en/of toetsbaar tot stand gekomen 
 
Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Indien deze situatie van toepassing is op uw praktijkopleidingsinstelling, dient u een gemotiveerde reactie bij te 
voegen, waarin u aangeeft hoe het toewijzingsvoorstel volgens u zou moeten zijn, hierbij het Toewijzingsprotocol en 
de toelichting in acht nemend. 
 
 
C. Er is afgeweken van het Toewijzingsprotocol 
 
Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Indien deze situatie van toepassing is op uw praktijkopleidingsinstelling, dient u een gemotiveerde reactie bij te 
voegen, waarin u aangeeft hoe het toewijzingsvoorstel volgens u zou moeten zijn, hierbij het Toewijzingsprotocol en 
de toelichting in acht nemend. 
 
 
D. Er is sprake van onzorgvuldige of onbehoorlijke bejegening 

Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Indien deze situatie van toepassing is op uw praktijkopleidingsinstelling, dient u een gemotiveerde reactie bij te 
voegen. 
 
 
E. TOP Opleidingsplaatsen heeft in redelijkheid niet tot dit voorstel kunnen komen 

Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Indien deze situatie van toepassing is op uw praktijkopleidingsinstelling, dient u een gemotiveerde reactie bij te 

voegen. 

  

 


