
 
 

Concept toewijzingsprotocol 2024 
Het ministerie van VWS heeft in het concept spelregeldocument 2024 d.d. 9 december 2022 de 
richtlijnen voor het toewijzingsprotocol 2024 aangegeven. Deze richtlijnen en de nieuwe 
toewijzingscriteria zoals die in november bekend zijn gemaakt, zijn in het concept 
toewijzingsprotocol 2024 verwerkt. Het concept toewijzingsprotocol 2024 is op 14 december 
vastgesteld door het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen.  
 
Onderdeel van de nieuwe toewijzingscriteria is de verdeling van subsidieplaatsen over sectoren. Het 
Capaciteitsorgaan heeft voor 2032 ramingen per sector gemaakt voor de verschillende 
beroepsgroepen. De cijfers betreffen de verwachte procentuele verdeling van beroepsbeoefenaren 
per sector. Het Capaciteitsorgaan heeft een drietal scenario’s geschetst en zal na 11 januari 2023 een 
voorkeurscenario aangeven bij het ministerie van VWS met een aanbeveling voor instroomgetallen. 
In afwachting daarvan zal TOP Opleidingsplaatsen op basis van de scenario’s simulaties uitvoeren en 
nog geen cijfers opnemen in dit concept toewijzingsprotocol. 
 
Het concept toewijzingsprotocol 2024 wordt ter consultatie aangeboden aan de veldpartijen, het 
ministerie van VWS en andere belanghebbende organisaties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor 
individuele belanghebbenden om tot 31 januari 2023 te reageren. Daarna zullen alle reacties worden 
besproken met de beleidsadviseurs die de veldpartijen vertegenwoordigen in het zgn. secretarissen- 
overleg en zullen zij advies uitbrengen aan het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen. Medio februari 
2023 zal het toewijzingsprotocol 2024 definitief worden vastgesteld.   
 

Samenwerkingsverbanden 
Het opleiden in samenwerking neemt in de voorgestelde toewijzingscriteria een belangrijke plaats in. 

Praktijkopleidingsinstellingen die overwegen een regionaal samenwerkingsverband te starten dienen 

zich uiterlijk 1 februari 2023 bij TOP Opleidingsplaatsen aan te melden. De voorwaarden zijn 

gebaseerd op die van de proeftuinen. U kunt de betreffende voorwaarden, documenten en 

formulieren op onze website vinden onder het kopje ‘Samen Opleiden’. Op deze pagina is ook de lijst 

van praktijkinstellingen die zijn aangesloten bij de bestaande samenwerkingsverbanden 

gepubliceerd.  

 

Informatiemomenten  
TOP Opleidingsplaatsen beseft dat de getrapte toewijzingssystematiek nog extra uitleg behoeft. 

Daarom zijn er informatiemomenten ingepland. De twee bijeenkomsten op 21 december zijn vol. Op 

19 januari 2023 vindt daarom nog een informatiemoment plaats van 11.00 tot 13.00 uur. U kunt zich 

via onderstaande link aanmelden voor dit informatiemoment: 

https://datumprikker.nl/paxw8pfq3ew4ttds. Q&A’s vanuit deze bijeenkomsten zullen gepubliceerd 

worden op onze website. 

 

https://top-opleidingsplaatsen.nl/wp-content/uploads/2023/01/Concept_toewijzingsprotocol-2024-v_def.pdf
https://top-opleidingsplaatsen.nl/wp-content/uploads/2023/01/Concept_toewijzingsprotocol-2024-v_def.pdf
https://top-opleidingsplaatsen.nl/samen-opleiden/
https://datumprikker.nl/paxw8pfq3ew4ttds


 

 

Voor aspirant regiehouders van regionale samenwerkingsverbanden is er een sessie gepland op 19 

januari van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt zich aanmelden via deze link: 

https://datumprikker.nl/pvx8vd36wyu4tkry. 

 

Vanwege organisatorische redenen is de inschrijving voor beide bijeenkomsten beperkt tot 60 

deelnemers. Mocht de interesse groter blijken dan het aanbod dan zal er wederom een extra 

informatiemoment gepland worden. 

 

Uitvraag wet marktordening gezondheidszorg 
Onderdeel van de voorgestelde toewijzingssystematiek is o.a. een weging op basis van zorgvraag per 

sector. TOP Opleidingsplaatsen heeft daarom de bij haar bekende praktijkopleidingsinstellingen 

benaderd met het verzoek om de sector (nogmaals) door te geven. Hartelijk dank aan alle POI’en die 

voor de deadline van 8 december hebben gereageerd.  

 

Nieuwsbericht FGzPt 
 

31 december 2022: deadline instroomsubsidie 

Vanuit de CRT een reminder voor praktijkopleidingsinstellingen: vóór 31 december 2022 moeten alle 

instroomsubsidieplaatsen van 2022 in het Opleidingsregister van de FGzPt gekoppeld zijn aan een 

opleideling.  

Het gaat om instroomsubsidieplaatsen die in het verdeelplan 2022 staan dat is vastgesteld door de 

minister. Voor instroomsubsidieplaatsen die niet gekoppeld zijn aan een opleideling wordt over het 

jaar 2022 voor die opleidingsplaats geen beschikbaarheidbijdrage verstrekt. In dat geval zou de 

praktijkopleidingsinstelling het eventueel ontvangen voorschot (deels) moeten terugbetalen.  

Wanneer een beschikbaarheidbijdrage in 2022 is gestart voor een opleidingsplaats dan is het 

noodzakelijk om uiterlijk 31 december a.s. die plaats in het opleidingsregister aan te merken als een 

gesubsidieerde opleidingsplaats. Gebeurt dit niet op tijd dan kan dit gevolgen hebben voor de 

uiteindelijke vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage. 

 

Tweejarige pilot voor ontwikkelde EVC-route 

Via een verkort traject naar de BIG-registratie als Gz-psycholoog. Dat is het doel van de EVC-route. 

EVC staat voor erkenning van Eerder Verworven Competenties. EVC’s omvatten cursussen en 

opleidingen die de kandidaat heeft gevolgd en praktijkervaring die is opgedaan. Momenteel wordt er 

een onafhankelijke stichting opgericht die de ontwikkelde EVC-route twee jaar lang in de praktijk gaat 

testen. 

 

Een werkgroep van Programma APV heeft afgelopen jaren een EVC-route ontwikkeld voor de BIG-

registratie tot Gz-psycholoog. Of deze EVC-route effectief is moet blijken uit een pilot, die naar alle 

waarschijnlijkheid begin 2023 start en twee jaar duurt. Voor de uitvoering van de pilot is subsidie 

aangevraagd bij VWS. De uitvoering van de pilot zal in handen zijn van een onafhankelijke stichting, 

waarvan het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van hoofdopleiders (HCO-Gz), P-opleiders 

(LPO), opleidingsinstellingen, brancheorganisaties en beroepsverenigingen. 

 

Meer informatie over de stichting en de start van de EVC-pilot volgt eind dit jaar. 

 

FGzPt in gesprek met VWS en NZa over erkenning praktijkopleidingsinstellingen 
Recent zijn vragen gesteld over de status van de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen door de 

CRT. Mogelijk heeft u daar al iets over gehoord. Leest u hier het hele bericht 

https://datumprikker.nl/pvx8vd36wyu4tkry
https://www.fgzpt.nl/de-fgzpt/actueel/239/fgzpt-in-gesprek-met-vws-en-nza-over-erkenning-praktijkopleidingsinstellingen


 

Portal 
Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw praktijkopleidingsinstelling registreren bekijken en 

eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Tevens zijn de toewijzingsbrieven via deze 

weg in te zien. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw 

organisatie.  

 

Bereikbaarheid   
TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en 

donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 033-460 8951. Op andere momenten kunt 

u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.  

LET OP: Van vrijdag 23 december 2022 tot maandag 9 januari 2023 is het bureau gesloten. 

TOP Opleidingsplaatsen wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023! 

 

https://top-opleidingsplaatsen.com/
mailto:info@top-opleidingsplaatsen.nl

