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Geachte mevrouw Van den Broek, 

In reactie op uw brief, waarin u namens de landelijke vereniging van P-opleiders 
zorgen uit over het aantal toegewezen GZ-opleidingsplekken voor 2021 en pleit 
voor verruiming daarvan, bericht ik u het volgende. 

Het is mij bekend dat bij TOP 1303 opleidingsplaatsen GZ-psycholoog voor 2021 
zijn aangevraagd, terwijl er 787 subsidiabel zijn gesteld. 
Bij het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen voor medische 
vervolgopleidingen baseert VWS zich in de regel op de voorkeursramingen van het 
Capaciteitsorgaan en houdt daarbij rekening met de beschikbare financiële ruimte. 
Het aantal opleidingsplaatsen 2021 volgt evenwel het maximumadvies van de 
raming van november 2018 om de wachttijden terug te dringen. 
Het Capaciteitsorgaan komt naar verwachting in november met een aangepaste 
raming op verzoek van de HLA partijen. 

Er zijn de afgelopen jaren boven het maximumadvies incidenteel extra plekken 
toegekend, omdat dat de uitdrukkelijke wens van het veld was en er toen geld 
voor beschikbaar was. Dat geld is er nu niet. De extra plaatsen zijn geen 
verworven recht en passen niet goed bij de reguliere VWS beleidslijn om de 
capaciteitsramingen te volgen, mits de budgettaire ruimte dat toelaat. ik herken 
mij dan ook niet in de wisselvalligheid die u het beleid van het ministerie 
toeschrijft. 

De extra opleidingsinzet gaat zich in de komende twee jaar uitbetalen: er stromen 
in totaal naar verwachting ruim 2.000 GZ-psychologen uit de opleiding. Dit dankzij 
de inspanningen van diverse veldpartijen. 

Het effect daarvan zouden we moeten gaan zien. Het is dan ook niet bij voorbaat 
gezegd dat het nieuwe advies van het CO veel hoger uitvalt, het zorgaanbod 
neemt immers ook toe de komende tijd. 

Met u hecht ik aan een zekere stabiliteit in de instroomaantallen, waarop de 
opleidingsinfrastructuur zich meerjarig kan instellen. Het instrument daarvoor zijn 
gedegen en gedragen ramingen van het Capaciteitsorgaan. 

Pagina 1 van 2 



Ik ga graag in overleg met betrokken veldpartijen en het Capaciteitsorgaan om 
duidelijkheid te krijgen over de discrepantie tussen de ramingsadviezen en de 
signalen uit het veld over de behoefte aan instroomplaatsen. De discrepantie MEVA-OBF 

bevreemdt mij, te meer daar veldpartijen direct betrokken zijn bij de 
Kenmerk 

totstandkoming van de ramingen. 1713601-207563-MEVA 

Wat betreft de proeftuinen rond de samenwerkingsverbanden rond het opleiden 
kan en wil ik niet vooruitlopen op de evaluatie daarvan. 

Over de wenselijkheid van inzet van masterpsychologen in de ggz bereiken mij 
vanuit het veld geen eenduidige signalen. Het lijkt mij goed om in het najaar met 
betrokken veldpartijen hierover en over andere door u geadresseerde 
onderwerpen in gesprek te gaan. 

Gelet op het bovenstaande zie ik vooralsnog geen aanleiding om meer 
opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken 
en Arbeidsmarkt, 

dr.  [MN,  Kroon 
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