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Voorwaarden opleiden in regionaal samenwerkingsverband toewijzingsjaar 2024 
 
Voor het toewijzingsjaar 2024 maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van een getrapt 
toewijzingsmodel. Onderdeel van dit model zijn samenwerkingsverbanden voor de opleiding tot gz-
psycholoog. TOP Opleidingsplaatsen sorteert hiermee voor op landelijke ontwikkelingen vanuit o.a. 
het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (P-APV). In de tweede fase van dit 
programma, dat in 2023 van start gaat, is namelijk één van de drie speerpunten de governance en 
doorontwikkeling van formele samenwerkingsverbanden de zgn. SPOO’s, (Samenwerkingsverband 
Psychologie Opleiding en Onderwijs).  
 
Alleen samenwerkingsverbanden die aan de door TOP Opleidingsplaatsen opgestelde voorwaarden 
voldoen worden in de toewijzingssystematiek meegenomen. In dit document leest u wat deze 
voorwaarden zijn. 
 
Voorwaarden regionale samenwerkingsverbanden 
De voorwaarden zijn gebaseerd op de regels die voor de proeftuinen in 2019 door de veldpartijen 
zijn opgesteld.   
 

1. Binnen het samenwerkingsverband dient er sprake te zijn van een evenwichtige verhouding 
tussen praktijkopleidingsinstellingen die zelfstandig aan de erkenningseisen voldoen en 
praktijkopleidingsinstellingen die deel uit moeten maken van een samenwerking om aan de 
erkenningseisen voldoen.  
 

2. De opleidingstrajecten die binnen het samenwerkingsverband worden vormgegeven, 
bestaan uit minimaal twee praktijkgedeeltes in verschillende praktijkopleidingsinstellingen. 
Waarbij de duur van de praktijkgedeeltes evenredig verdeeld is. De voorkeur gaat uit naar 
een 50/50 verdeling. 

 

3. In het samenwerkingsverband zijn minimaal vier praktijkopleidingsinstellingen uit 
verschillende sectoren vertegenwoordigd. De sectoren die TOP Opleidingsplaatsen 
onderscheidt zijn: de ggz-sectoren (basis ggz en specialistische ggz, uitgevoerd in instellingen 
en vrijgevestigde praktijken), de sectoren gehandicaptenzorg, ouderenzorg, epilepsie, 
revalidatie, ziekenhuiszorg, zelfstandige forensische instelligen en zelfstandige instellingen 
voor de jeugdzorg en verslavingszorg. 

 

4. Het minimum opleidingsvolume van het samenwerkingsverband is vastgesteld op acht 
gesubsidieerde instroomplaatsen.  

 
5. Het samenwerkingsverband berust op een bestuurlijke overeenkomst, waarin is bepaald hoe 

het gezamenlijk opleiden wordt vorm gegeven, hoe de werving en selectie (gezamenlijk) 
wordt aangepakt, welke praktijkopleidingsinstelling de rol van regisseur op zich neemt, hoe 
het werkgeverschap is vorm gegeven en hoe de kosten en opbrengsten worden verdeeld.  

 

6. Het is niet mogelijk voor deelnemende praktijkopleidingsinstellingen om toegewezen 
opleidingsplaatsen voor het samenwerkingsverband alsnog alleen voor de eigen individuele 
instellingen in te zetten.  
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Aandachtspunten 
Belangrijk is dat het samenwerkingsverband de volgende zaken in acht neemt bij het opstellen van 
de samenwerking: 

- De praktijkopleidingsinstellingen wijzen een gezamenlijke regiehouder aan voor het 
samenwerkingsverband. 

- Het samenwerkingsband komt overeen wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken 
praktijkopleidingsinstellingen en wie de verantwoordelijke contactpersoon is binnen de 
verschillende praktijkopleidingsinstellingen.  

- De regiehouder meldt jaarlijks middels het daarvoor bestemde formulier het 
samenwerkingsverband tijdig aan bij TOP Opleidingsplaatsen. Let op! Het aanvragen van de 
opleidingsplaatsen dient individueel door de praktijkopleidingsinstellingen aangevraagd te 
worden bij de betreffende opleidingsinstellingen. Zie voor verdere instructies bladzijde 3. 

- Hoofdopleiders en opleidingsinstellingen worden actief betrokken bij de te ontwikkelen 
opleidingsroutes. 

- Het samenwerkingsverband geeft verder volgens het jaarlijkse tijdpad middels de daarvoor 
bestemde formulieren aan hoe de aan het samenwerkingsverband toegewezen 
instroomplaatsen (en voor het tweede jaar de doorstroomplaatsen) over de aangesloten 
praktijkopleidingsinstellingen zijn verdeeld. 

- Het samenwerkingsverband ontwikkelt een gezamenlijke visie op opleiden en de beschikbare 
knowhow en infrastructuur wordt met alle deelnemers gedeeld (een opleidingsteam). De 
gezamenlijke visie wordt neergelegd in een opleidingsplan.  

- De werving en selectie van PIOG’s wordt gezamenlijk opgepakt binnen het 
samenwerkingsverband. 

- In het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt met betrekking tot de 
aansprakelijkheid als betrokken praktijkopleidingsinstellingen de gemaakte afspraken naar 
elkaar of naar derden niet nakomen. Daarnaast worden regels afgesproken met betrekking 
tot het in- en uitreden van praktijkopleidingsinstellingen. Dit alles in het kader van een 
procedure bij eventuele conflicten of andere onvoorziene omstandigheden.  

- Het samenwerkingsverband ontwikkelt een gezamenlijke oplossing voor het 
werkgeversvraagstuk voor de PIOG’s. Het samenwerkingsverband stelt vast welke kosten 
gemaakt worden en welke verdeelsleutel gehanteerd wordt met het oog op een evenwichtig 
kosten- en opbrengstenmodel. 

- De regiehouder is bereid mee te werken aan een of meer platformbijeenkomsten om de 
opgedane kennis met collega-regiehouders te delen.  

- Ten behoeve van bovenstaande punten maakt het samenwerkingsverband gebruik van 
samenwerkings- c.q. detacheringsovereenkomsten. 

- TOP Opleidingsplaatsen controleert met de betreffende opleidingsinstelling(en) of de 
opgegeven opleidingscapaciteit van het samenwerkingsverband reëel is.  
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Aanvragen opleidingsplaatsen en aanmelden samenwerkingsverband 
Praktijkopleidingsinstellingen die deel uit maken van het regionale samenwerkingsverband vragen 
hun opleidingsplaatsen individueel aan bij de opleidingsinstelling die het cursorisch onderwijs zal 
verzorgen. De deadlines van de opleidingsinstellingen dienen hiervoor te worden aangehouden. 
 
Nieuwe samenwerkingsverbanden dienen zich voor 1 februari 2023 bij TOP Opleidingsplaatsen aan 
te melden door middel van het formulier ‘Aanmelding nieuw samenwerkingsverband toewijzingsjaar 
2024’ dat u kunt vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen onder het kopje ’Samen 
opleiden’. Dit formulier dient ondertekend te worden door alle praktijkopleidingsinstellingen die deel 
uitmaken van het samenwerkingsverband. Op basis van deze aanvraag zal TOP Opleidingsplaatsen 
een eerste beoordeling geven of het samenwerkingsverband aan de voorwaarden voldoet.  
Voor 1 maart 2023 dient vervolgens de definitieve aanmelding gedaan te worden door nieuwe én 
bestaande samenwerkingsverbanden. De regiehouder maakt hiervoor gebruik van het formulier 
‘Definitieve aanmelding samenwerkingsverband toewijzingsjaar 2024’ dat u eveneens kunt vinden op 
de website van TOP Opleidingsplaatsen. Dit formulier dient ondertekend te worden door alle 
praktijkinstellingen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Op basis van dit formulier zal 
TOP Opleidingsplaatsen vaststellen of het samenwerkingsverband aan de voorwaarden voldoet. Het 
definitieve besluit hierover volgt halverwege maart. Na de officiële goedkeuring en het concept 
toewijzingsvoorstel zal het samenwerkingsverband gevraagd worden om het “In- en doorstroom 
samenwerkingsverband toewijzingsjaar 2024” in te vullen. Middels dit formulier wordt duidelijk hoe 
de uiteindelijk toegewezen plekken worden ingezet binnen het samenwerkingsverband. Dit formulier 
kunt u ook vinden op onze website. 
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