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Datum 12 oktober 2022 

Tijdstip 14.00-17.00 uur 

Locatie Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2 in Amersfoort 

Aanwezige 
veldpartijen 
 
Toehoorders 

Karin Poorter (Actiz), Minie Eising (VGN), Welmoet Gerritsen (NIP), Monique Buitenhuis (NVP), Kees Spitters 
(de Nederlandse ggz) 
 
Marijke Folkersma (NZa), Rob Verrips (APV), Rachel Sistermans (vLOGO), Koen Füssenich (Capaciteitsorgaan), 
Audrey Henninger (FGzPt), Ruby Tanis (FGzPt), Rob Bakker (GGZ VS), Tessa Molenaar (GGZ VS), Anneloes van 
den Broek (LPO), Anneke Zuidema (OOR/NFU), Linda Miedema (VWS), Jeroen Scholten (Breen Services), Ivo 
de Groot (Breen Services) 

Bestuur TOP 
Bureau TOP 
SOTOP 
Bosman en Vos 

Don Olthof (voorzitter), Robert Meijburg 
Arda Wolterbeek Muller, Jacqueline van Roon, Mariska Tekelenburg (verslag) 
Anne Wisman, Chris Nas, Katja van Essen, Jeffrey Klaassen 
Paul Poortvliet, Marike Schoneveld 

 

01 Welkom en vaststellen agenda 

 De voorzitter Don Olthof heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
De meeste aanwezigen kennen elkaar. Er is een aantal nieuwe gezichten. De voorzitter geeft gelegenheid 
zich kort voor te stellen.  

02 Concept verslag veldpartijenoverleg 6 oktober 2021 

 Het verslag is vastgesteld met dank aan de notulist. 

03 Terugblik op toewijzing 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Algemeen 
Het toewijzingsproces 2023 is soepel verlopen. TOP Opleidingsplaatsen heeft het volgende gesignaleerd: 
-  Ten opzichte van toewijzingsjaar 2022 is de vraag voor alle opleidingen licht gedaald.  
-  Er is schaarste in beschikbare opleidingsplaatsen bij de opleiding gz-psycholoog; 64% van de 
 aangevraagde plaatsen kon worden toegewezen. Dit betekent dat 464 aanvragen niet konden worden 
 gehonoreerd.  
-  Instellingen met minder beschikt HOV en een kleinere opleidingscapaciteit zien hun aantal toegewezen 
 plekken dalen of krijgen zelfstandig geen subsidieplek meer. 
 
Vragen en opmerkingen 
-  Gaan er van de aanvragen die geen beschikbaarheidbijdrage hebben ontvangen plaatsen onbeschikt 
 ingevuld worden, en zo ja, hoe veel? Reactie vLOGO: hier zijn geen actuele gegevens over bekend.   
  
Zienswijzen en klachten 
TOP Opleidingsplaatsen heeft voor toewijzingsjaar 2023 vijfenveertig zienswijzen ontvangen. Vier daarvan 
zijn gegrond verklaard. Dit heeft geleid tot toekenning van één opleidingsplaats gz-psycholoog. Verreweg de 
meeste zienswijzen betreffen het geringe aantal beschikbare plaatsen en de negatieve gevolgen voor 
praktijkopleidingsinstellingen en hun opleidingsbeleid. Een aantal komt hierdoor in de knel met 
samenwerkingspartners. 
TOP Opleidingsplaatsen heeft voor toewijzingsjaar 2023 vijf klachten ontvangen waarvan een na overleg is 
ingetrokken. Eén klacht m.b.t. de koppeling van een subsidie in het register van de FGzPt is gegrond 
verklaard. De overige klachten betroffen de toewijzingsprocedure en de uitwerking van het HOV op de 
toekenning van opleidingsplaatsen aan de betreffende praktijkopleidingsinstellingen c.q. sector. Deze 
klachten zijn ongegrond verklaard aangezien TOP Opleidingsplaatsen gehandeld heeft volgens haar protocol.  
 
Proeftuinen 
Er zijn 11 proeftuinen actief voor toewijzingsjaar 2023. Dit zijn samenwerkingsverbanden die uit acht of meer 
gesubsidieerde opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van ten minste vier 



CONCEPT Verslag 
Veldpartijenoverleg TOP Opleidingsplaatsen 2022 

 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verschillende sectoren. In totaal zijn 190 gesubsidieerde opleidingsplaatsen toegewezen. Dit is 23% van het 
totaal.  
 

 
 
Er zijn verder geen vragen.  

04 Vooruitblik toewijzingscriteria 2024/2025 

 
 
 

Bosman en Vos geeft een presentatie aan de hand van de notitie Toewijzingssystematiek GZ-professionals 
korte termijn.  
 
Aanleiding en stand van zaken 
Het doel is om te komen tot een toewijzingssystematiek die leidt tot een verdeling van opleidingsplaatsen 
die beter aansluit bij de ontwikkeling in de vraag naar GZ-professionals in verschillende sectoren. Om tot 
deze nieuwe systematiek te komen is TOP Opleidingsplaatsen met een project gestart. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen de toewijzingssystematiek op de korte- en op de lange termijn. Voor nu ligt de  
nadruk op de systematiek op korte termijn (2024/2025). Deze heeft een tijdelijk karakter en is gericht op het 
zo veel mogelijk ondervangen van urgente knelpunten, waarbij elke oplossing voor het verdelen van schaarse 
opleidingsplaatsen suboptimaal is.  
In juli is samen met het bureau van TOP en het Secretarissen Overleg TOP Opleidingsplaatsen (SOTOP) 
gekeken wat mogelijk opties zijn voor de verdere uitwerking van de korte termijn. In augustus zijn de opties 
verder uitgewerkt. Het resultaat is een getrapt systeem van toewijzen. Deze uitwerking voor de korte termijn 
is in september getoetst in klankbordbijeenkomsten, bij de meedenkgroep en in een bijeenkomst met het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
Capaciteitsorgaan, bureau-TOP, SOTOP en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en 
Psychotherapeuten (FGzPt). Op 20 september heeft het bestuur van TOP Opleidingen de uitgangspunten 
voor de toewijzingssystematiek voor de korte termijn bekrachtigd. In november neemt het bestuur van TOP 
Opleidingsplaatsen een definitief besluit.  
 
Concept Toewijzingssystematiek voor de korte termijn (2024-2025): getrapt systeem 
 

 
 
Toelichting: 
Traploos betekent dat er bij het ontbreken van schaarste geen treden worden doorlopen. Is er schaarste bij 
de opleidingen klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en ggz vs (driejarige 
opleiding), dan worden treden 1 en 2 overgeslagen.  
De zorgvraag is de vraag naar professionals, gedifferentieerd naar de opleidingen.  
De definitie van een samenwerkingsverband is vooralsnog conform de criteria die nu worden gesteld aan een 
proeftuin. Deze criteria zijn destijds vastgesteld door de onafhankelijke stuurgroep.  
De getrapte systematiek biedt ruimte voor nieuwe toetreders. 
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Verduidelijkende vragen en overige opmerkingen 
-  Het doel en de beweging is om in samenwerking op te gaan leiden. Welke stappen onderneemt TOP 
 Opleidingsplaatsen? Het veld pleit ervoor op tijd te beginnen met de samenwerkingsstimulans, met name 
 bij specialistische opleidingen.  
 
Reactie: TOP Opleidingsplaatsen zal de informatie tijdig, en binnen de juridisch gestelde minimale termijn 
van 13 weken,  aan alle betrokken partijen in het veld doorgeven zodat ze voldoende aanlooptijd hebben om 
zich op bestuurlijk niveau voor te bereiden. Zie ook agendapunt 7.  
 
-  Het kost tijd om een samenwerking op te zetten die voldoet aan de huidige criteria. Is het mogelijk om de 
 eis dat er minimaal vier sectoren in  een samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn te verlagen naar 
 drie? Of is het mogelijk deze eis trapsgewijs in te voeren?  
 
Reactie: TOP Opleidingsplaatsen is zich ervan bewust dat het tijd kost om samenwerkingsverbanden op te 
zetten. TOP Opleidingsplaatsen heeft gekeken naar wat op korte termijn haalbaar is en welke criteria reeds 
door het veld zijn vastgesteld. Daar zijn de criteria voor de proeftuinen, vastgesteld door het veld middels de 
stuurgroep, onderdeel van. De trede samenwerking is geen exclusiecriterium. POI’en die niet op tijd aan deze 
criteria voldoen gaan naar trede 3, continuïteit. Uiteraard is het goed om regelmatig te toetsen of er 
ongewenste effecten optreden.   
 
- Het APV ziet in de term ‘doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden’ het woord ‘regionale’ 
 graag tussen haakjes. De haalbaarheid moet nog worden bezien.  
 
TOP Opleidingsplaatsen benadrukt voor de volledigheid dat zij voor een nieuwe definitie of nieuwe criteria 
de uitkomst van het APV-traject afwachten.  
 
Vervolg 
Mogelijk wordt de toewijzing voor 2025 op dezelfde leest geschoeid. Vanaf 2026 geldt het 
langetermijnperspectief, waar toewijzen aan samenwerkingsverbanden een van de onderdelen van is.   
De marsroute om het langetermijnperspectief te realiseren, volgt in december 2022. Daarbij houdt TOP 
Opleidingsplaatsen ook rekening met actuele ontwikkelingen, zoals veranderingen in beroepenstructuur in 
de geestelijke gezondheidszorg en de adviezen die gaandeweg voortkomen uit het programma Adaptieve 
Psychologische Vervolgopleidingen (APV).  

05 Bespreking toewijzingscriteria 2024/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen en opmerkingen 
-  Hoe voorkomen we dat er te snel samenwerkingen geformeerd gaan worden? Formeren staat niet 
 automatisch gelijk aan kwaliteit garanderen.  
 
Reactie: TOP Opleidingsplaatsen hoort de zorg die het veld hiermee uitspreekt. De verwachting is dat er 
meer aanmeldingen komen van samenwerkingsverbanden, maar TOP Opleidingsplaatsen verwacht voor 
2024/2025 geen wildgroei omdat men moet voldoen aan de huidige criteria voor een 
samenwerkingsverband. De OI’en doen een praktische check van de erkenningen afgegeven door de CRT. 
Uiteraard zal er ook gekeken moeten worden naar de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Er is echter 
geen formele toezichthouder voor erkenningen voor samenwerkingsverbanden. Wellicht ligt hier een taak 
voor de FGzPt. (Zie agendapunt 8)  
 
- Forensisch en jeugd vallen onder ggz. VGP is een aparte sector. Welke onderbouwing ligt hieraan ten 
grondslag? 
 
Reactie: TOP Opleidingsplaatsen  heeft gekeken naar wat voor de korte termijn haalbaar is en heeft ervoor 
gekozen geen drastische wijzigingen door te voeren en de huidige sectorindeling vooralsnog te handhaven, 
mede omdat ze voor de sectorindeling afhankelijk is van de cijfers van het Capaciteitsorgaan. 
 
Vervolg 
De voorgestelde toewijzingssystematiek voor de korte termijn zal na implementatie gemonitord worden en 
na afloop van toewijzing 2024 geëvalueerd worden op nog vast te stellen evaluatiecriteria.  
Hierbij zal TOP Opleidingsplaatsen goed naar de kaders kijken. Formeel gaat het model alleen over toewijzen 
en niet over kwaliteit. Wellicht ligt hier een taak voor de FGzPt. (Zie agendapunt 8) 

06 Evaluatie samenwerkingsverbanden 

 Voor de evaluatie van de samenwerkingsverbanden is een enquête onder POI’en uitgezet. De 
sluitingstermijn is 17 oktober. De resultaten zullen besproken worden in de klankbord- en meedenkgroep. 
Ook zijn er vijf focusgroepen om dieper in te gaan op bepaalde thema’s. Iedereen die geïnteresseerd is mag 
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hierbij aansluiten. De verslagen zijn openbaar. Bosman en Vos bespreekt de voorlopige resultaten van de 
enquête. De afrondende evaluatie volgt eind van dit jaar.  

07 Tijdpad project en communicatieplan 

 Volgende maand zal het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen een definitief besluit nemen op de getrapte 
toewijzingssystematiek voor de korte termijn. Het project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen is dit 
jaar afgerond. Wat volgt is implementeren en monitoren. Voor toewijzingsjaar 2024 hanteert TOP 
Opleidingsplaatsen hiervoor het reguliere tijdpad.  
TOP Opleidingsplaatsen zal de OI’en, POI’en en overige betrokken partijen tijdig, en binnen de juridische 
gestelde minimale termijn van 13 weken, informeren over de nieuwe toewijzingssystematiek en de te nemen 
stappen en bijbehorende deadlines. Dit zal gebeuren via informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, mailings 
en de eigen website.  
 
Vragen en opmerkingen 
- Wanneer is het spelregeldocument 2024 gereed? Komen we in conflict met de juridische termijn van 13 
 weken? 
 Reactie VWS, Linda Miedema: het spelregeldocument volgt de normale deadline en is op tijd gereed.  
 
- Om te kunnen monitoren is het van belang vooraf te weten wat er geëvalueerd gaat worden. 
 Reactie TOP Opleidingsplaatsen: dit wordt in de afronding van het project meegenomen.  
 
-  Er zijn binnen de GGZ VS veel samenwerkingsverbanden. Deze zijn nooit opgegeven. GGZ VS, Rob Bakker, 
 pleit ervoor goed te kijken naar de definitie van een samenwerkingsverband. Om een zgn. closed shop te 
 voorkomen.  
 Reactie: TOP Opleidingsplaatsen zal voor een nieuwe definitie of nieuwe criteria de uitkomst van het APV-
 traject afwachten.   

08 Wat speelt er in het veld 

 FGzPt, Audrey Henninger 
Ten aanzien van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden is het College bezig met een handreiking of 
advies. In de tweede helft van het jaar zijn hiertoe gesprekken met OI’en gevoerd. Doel is om vrijblijvend 
advies vanuit de CRT op te stellen. Eind van het jaar is een concept gereed om voor te leggen en te toetsen 
bij diverse partijen.  
 
VWS, Linda Miedema 
Het was een constructief overleg. “We hebben een mooie stap met elkaar gemaakt.” De aanwezigen sluiten 
zich hierbij aan. 

09 Sluiting 

 De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 16.20 uur de vergadering. 
Aansluitend volgt de afscheidsborrel voor Kees Spitters, scheidend secretaris van TOP Opleidingsplaatsen. 

 


