
Concept Verslag Overleg Opleidingsplaatsen 18 maart 2021: via teams 11u-12u 

Namens VWS: Nicole Kroon, Raymond Knaap, Remco de Nood, Nadia Khan 

Namens Capaciteitsorgaan: Wim Wierenga, Maurice Heck, Koen Fussenich, 

Namens Top Opleidingsplaatsen: Don Olthof 

Namens de branches: Veronique Esman (dNGGZ), Kees Spitters (dNGGZ), Wouter van Soest (Actiz), 

Karin de Poorter (Actiz 

Namens de beroepsverenigingen: Monique Rook (NIP), Yvonne Moolenaar (NIP), Joost Kamoschinski 

(NVGzP) 

Namens LPO: Anneloes van de Broek, Brigitte Deneer 

Veronique Esman spreekt de waardering uit dat partijen vandaag gezamenlijk aan tafel zitten en 

benadrukt het belang van het onderwerp. Kees Spitters presenteert aan de hand van de vooraf 

opgestuurde sheets de analyse van de huidige situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen. Doel van 

de bijeenkomst is om tot een gezamenlijk beeld van de ervaren knelpunten en voorgestelde 

oplossingsrichtingen te komen. In de presentatie komen drie aparte aspecten aan de orde, die alleen 

in samenhang opgelost kunnen worden waarbij ook gekeken moet worden naar de volgtijdelijkheid: 

1. Raming en beschikbare cijfers 

2. Onderuitputting bestaande middelen 

3. Toewijzing opleidingsplekken 

Als eerste wordt stilgestaan bij de huidige ramingssystematiek. Het veld is hierbij ook 

vertegenwoordigd in de Kamer GG van het Capaciteitsorgaan. Geconstateerd wordt dat het veld 

inderdaad grotendeels betrokken is. Hierbij gaat het om getrapte vertegenwoordiging. Belangrijk dat 

veldpartijen weten welke vertegenwoordiging zij in de kamer GG hebben.  De huidige 

ramingssystematiek is hierbij conservatief en retrospectief. Dat betekent dat ingevoerd beleid (o.a. 

zorgstandaarden, kwaliteitsstatuut, WZD) pas enkele jaren later vertaald worden naar benodigde 

beroepskrachten. Alleen beleid en ontwikkelingen worden meegenomen die voldoende zijn 

uitgekristalliseerd en waar overeenstemming over is om bijstellingen te voorkomen. Veldpartijen 

vragen zich wel af welk moment hiervoor wordt gekozen. Veldpartijen geven aan te willen kijken 

naar het huidige systeem en te kijken waar de knelpunten zitten. Gezamenlijk wordt de wens 

uitgesproken om te kijken naar het huidige systeem en deze meer prospectief te maken waarbij 

relevante ontwikkelingen tijdig en adequaat worden meegenomen. Hierbij geldt wel dat er dan in het 

veld overeenstemming moet zijn over die ontwikkelingen. 

Naast de knelpunten in de raming constateren partijen dat er te weinig goede cijfers beschikbaar 

zijn. Het is hierbij ook van belang de dingen in samenhang en integraal te bespreken. Het veld is 

hierbij bereid om de noodzakelijke cijfers aan te leveren (o.a. vanuit programma APV) om zo de 

daadwerkelijke behoefte aan gz-psychologen beter te duiden.  

De raming heeft weer invloed op het aantal benodigde opleidingsplaatsen en het benodigde budget. 

Het beschikbare budget staat afgelopen tijd onder druk. Goed dat we gezamenlijk ons hard maken 

dat er voldoende budget beschikbaar is/komt. Binnen het bestaande budget kan daarnaast gekeken 

worden naar snijverlies (onderuitputting van het beschikbare macrokader). Een gesprek tussen VWS, 

TOP en de veldpartijen kan daarbij bekijken hoe ze deze onderuitputting kunnen verkleinen.  



Binnen het beschikbare budget moet Top Opleidingsplaatsen de beschikbare plaatsen zo goed 

mogelijk verdelen. Zij zijn bereid om met veldpartijen en in samenhang met de capaciteitsraming en 

de onderuitputting te bezien hoe ze de opleidingsplaatsen beleidsrijker kunnen verdelen.  

Alle aanwezige partijen spreken commitment uit over de genoemde knelpunten en besluiten 

daarover verder met elkaar in gesprek te gaan om genoemde oplossingsrichtingen voor de korte 

termijn uit te werken en op haalbaarheid te beoordelen. 

Afgesproken acties: 

• De gegevens van Top Opleidingsplaatsen over snijverlies worden met aanwezige partijen 

gedeeld. 

• Veldpartijen plannen overleg met VWS over: 

- De onder uitputting van het beschikbaar budget o.a. door het niet invullen van toegekende 
plaatsen en of volume.  
- Hoe om te gaan met voorgestelde opleidingstrajecten als EVC en vrijstellingenbeleid binnen 
de bestaande regelgeving van de beschikbaarheidsbijdrage. 
- Het knelpunt van de onbeschikte opleidingsplaatsen. 

• Veldpartijen plannen overleg met Capaciteitsorgaan over op welke manier de 

ramingsystematiek kan worden aangepast zodat deze beter aansluit bij de vraag in de 

praktijk. 

• Veldpartijen kijken samen met Top Opleidingsplaatsen naar op welke manier de 

verdelingssystematiek kan worden aangepast zodat hij beter aansluit bij vraag in de praktijk 

• Deze drie afzonderlijke overleggen worden rond juni weer bijeen gebracht en besproken 

met de aanwezige partijen. 

 


