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1. Inleiding 
 

Op verzoek van het ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een 

toewijzingsvoorstel op voor de medische vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, 

psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de opleiding tot 

verpleegkundig specialist ggz. Het aantal beschikte (gesubsidieerde) opleidingsplaatsen dat VWS 

voor verdeling beschikbaar stelt, is gebaseerd op de raming van het Capaciteitsorgaan. Top wijst deze 

plaatsen toe op basis van het Historisch OpleidingsVolume (HOV).  

 

De regels voor het proces zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld in 

overleg met VWS en getoetst aan het door VWS opgestelde spelregeldocument. 

 

1.1 Probleemstelling 

 

De huidige toewijzingssystematiek leidt tot knelpunten. Deze zijn primair zichtbaar bij de toewijzing 

van opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen, omdat voor deze groep het aantal aanvragen groter is 

dan het aantal beschikbare plaatsen. Deze krapte, in combinatie met het hanteren van het HOV, leidt 

tot een scheve verdeling die onvoldoende aansluit bij ontwikkelingen in de zorgvraag en hoe de zorg 

georganiseerd is in verschillende sectoren. Het effect van het niet meer mogen meenemen van 

onbeschikt opleiden, vergroot de ongelijke verdeling en de urgentie om tot een andere systematiek te 

komen.  

 

1.2 Doelstelling 

 

Het doel is 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.  

 

In deze notitie ligt de nadruk op de systematiek op korte termijn (2024). Deze heeft een tijdelijk 

karakter en is gericht op het zo veel mogelijk ondervangen van urgente knelpunten.  

 

1.3 Criteria toetsing toewijzingssystematiek  

 

De belangrijkste criteria om de toewijzingssystematiek voor de korte termijn aan te toetsen:  

1. Juridisch houdbaar en transparant 

2. Uitvoerbaar (Keep It Simple). Voor de korte termijn betekent dit dat TOP de nieuwe systematiek in 

een termijn van vier weken moet kunnen implementeren.  

3. Een verdeling over sectoren die aansluit bij ontwikkelingen in de zorgvraag en hoe de zorg is 

georganiseerd.   

 

Andere criteria zijn, de systematiek:  

• gaat uit van ‘opleiden voor het land’; 

• sluit zoveel mogelijk aan bij uitgangspunten van APV: 
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o Samen komen tot een duurzaam en adaptief systeem van organisatie en invulling van 

vervolgopleidingen in de psychologische beroepen die leiden tot een psyBIG-beroep dat 

zich voortdurend op hoog professioneel niveau kan verhouden tot wijzigingen in 

zorgvraag en inhoudelijke ontwikkelingen. 

o De GZ-psycholoog, als basisberoep, moet breder inzetbaar zijn in verschillende domeinen 

en sectoren om de veranderende zorgvraag te kunnen volgen. De problematiek waar 

professionals mee te maken krijgen, neemt in omvang toe en wordt bovendien nog breder 

en complexer. Dit komt onder meer door de combinatie van psychische problemen met 

andere problematiek (verstandelijke beperkingen, ouderen) en de groeiende rol van 

preventie, waarin vooral aandacht nodig is voor de toenemende actuele knelpunten in de 

jeugd GGZ-sector. 

• Heeft draagvlak in het veld (POI, opleidingen, branche- en beroepsorganisaties); 

• heeft oog voor de regio; 

• geeft ruimte aan nieuwe toetreders (POI). 

 

1.4 Bevindingen tot nu toe 

 

In juli hebben we de contouren voor toewijzing van opleidingsplaatsen op de lange en de korte termijn 

besproken met betrokkenen (klankbord, meedenkgroep, SOTOP, bestuur, NZa, Capaciteitsorgaan, 

VWS, bestuur TOP).  

 

In de eerste contouren voor de korte termijn (2024 en 2025) zou TOP in de eerste twee jaar nog uit 

gaan van HOV en daarbij een beroep doen op de POI om breed op te leiden en zich daarbij te 

verhouden tot referentiecijfers over de zorgvraag en de vraag naar professionals (cijfers 

Capaciteitsorgaan). Om dit te stimuleren zou TOP samenwerkingsverbanden belonen door 

bonusplaatsen toe te kennen.  

 

De uitkomst van de bespreking van het korte termijn perspectief (zie ook verslag van 

klankbordbijeenkomsten in juni) was dat deze contouren onvoldoende waarborgen geven voor de 

korte termijn. Zorgvraag en de vraag naar zorgprofessionals in verschillende sectoren moeten nog 

meer leidend zijn (minder vrijblijvend). Het is niet wenselijk om het historisch opleidingsvolume in de 

huidige vorm te handhaven.  

 

In juli is samen met het bureau van TOP en 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, het toewijzingsproces doorloopt verschillende treden.  

 

Deze uitwerking is niet definitief, moet nog getoetst en aangevuld worden. In de klankbord 

bijeenkomsten is er dus ruimte om reacties te geven en deze nemen we meen.  
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2. Contouren toewijzingssystematiek voor korte termijn 
 

 

Op basis van de eerder genoemde criteria hebben we in verschillende ideeën voor de korte termijn in 

kaart gebracht. Deze hebben we gecombineerd in een trapsgewijze toewijzing. In dit hoofdstuk leggen 

we de werking van deze treden uit.  

 

 

Traploos  

Traploos toewijzen is van toepassing als blijkt dat er het aantal beschikbare opleidingsplaatsen groter 

of gelijk is als het aantal aanvragen. Nu geldt dit voor de klinisch psycholoog, psychotherapeut, 

klinisch neuropsycholoog en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. 

 

Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, zoals bij de GZ-psycholoog, 

doorloopt het toewijzingsproces verschillende treden. Niet alle treden zijn per definitie van toepassing. 

TOP slaat bij de toewijzing treden over (neemt vanaf een bepaalde trede de lift) als bijvoorbeeld blijkt 

dat van de voorliggende treden alle aanvragen toegekend kunnen worden.  

 

Trede 1: Sectoren  

De huidige toewijzingssystematiek leidt tot een scheve verdeling tussen sectoren. Dit wordt versterkt 

door het niet meer mee nemen van onbeschikt opleiden. Door in de eerste trede de beschikbare 

plaatsen te verdelen over sectoren op basis van zorgvraag, zorgen we voor een betere verdeling. 

Hiervoor gebruiken we de cijfers van het capaciteitsorgaan. Actuele cijfers komen in december ter 

beschikking.   
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Trede 2:  Samenwerking 

Per sector (trede 1) beoordeelt TOP of en in hoeverre een aanvrager deelneemt aan een 

samenwerkingsverband (trede 2). Het doel is hiermee aan te sluiten bij de uitgangspunten van het 

veld zelf om breed en in samenwerking op te leiden.  

 

Trede 3: Continuïteit  

Het historisch opleidingsvolume zoals TOP nu hanteert is niet houdbaar omdat het tot ongewenste 

effecten leidt. Dit neemt niet weg dat continuïteit van opleiden en opgebouwde infrastructuur relevant 

zijn voor de kwaliteit van opleiden.  

 

Trede 4: Loten 

Voor wat er nog aan aanvragen en plaatsen overblijft kan tenslotte geloot worden (ongewogen). Tenzij 

we gaandeweg nog een aanvullend trede voor toewijzing vinden. Verder is (gewogen) loting een 

alternatief of een aanvulling bij elke trap (zie ook hoofdstuk over trede loting).  

 

Schematisch zou de toewijzing er als volgt uit kunnen zien als alle treden doorlopen worden. 
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3.  Eerste trede: Verdeling naar sectoren 
 

 

3.1 Definitie van sectoren 

 

De ramingen van het capaciteitsorgaan zijn het uitgangspunt bij de verdeling naar sectoren. Deze 

bestaan uit twee elementen: 

• Een percentage benodigde GZ-professionals per sector1 

• De verwachte groei  

 

In welke sector een POI valt, bepaalt TOP op grond van de definitie van het Capaciteitsorgaan.  

Sectoren die het capaciteitsorgaan hanteert zijn2: 

• Gehandicaptenzorg 

• Verpleeg- of verzorgingshuis 

• GGZ-instelling 

• Vrijgevestigde praktijk 

• Forensische zorg 

• Jeugdhulp 

• Ziekenhuis 

• Verslavingszorg 

• Revalidatie-instelling 

• Anders 

 

De huidige indeling van TOP wijkt hier in drie opzichten vanaf3: 

• De sectoren verslavingszorg en forensische zorg ontbreken.  

• TOP heeft de sector Epilepsie  

• De categorie anders ontbreekt bij TOP.  

Verder is de benaming van een aantal sectoren net iets anders.  

 

TOP hanteert de sectoren voor een ander doel (toewijzen) van het Capaciteitsorgaan (ramen). Dit 

betekent dat TOP een aantal sectoren zal clusteren. Welke clusters dit precies zijn bepalen we in 

september.   

 

Cijfers van het Capaciteitsorgaan over het verwachtte aanbod en vraag is gebaseerd op4 5: 

• Bestaand aanbod: Kwalitatieve ontwikkelingen per beroepsgroep 

• Instroom opleidingen 

• Toekomstige zorgvraag en wat dat betekent voor verschillende beroepsgroepen: 

o Demografisch 

o Epidemiologisch 

 
1 Cijfers zijn gedifferentieerd naar GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, klinisch neuropsychologen en 
verpleegkundig specialisten GGZ.  
2 NIVEL (2018) Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid (uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan). 
* Update van dit rapport verschijn eind 2022, met zelfde variabelen maar dan geactualiseerd. 
3 TOP Opleidingsplaatsen (2021) Toewijzingsprotocol 2022.  
4 Capaciteitsorgaan (2019). Capaciteitsplan 2021-2024. * Het Capaciteitsorgaan verwacht dat de nieuwe ramingeneind 2022, 
begin 2023 beschikbaar zullen zijn. 
5 Capaciteitsorgaan (2018) Capaciteitsplan 2020-2024. Deelrapport 7. Beroepen Geestelijke Gezondheidszorg. * Het 
Capaciteitsorgaan verwacht dat de nieuwe ramingeneind 2022, begin 2023 beschikbaar zullen zijn. 
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o Sociaal culturele ontwikkelingen (beleid e.d.)6 

o Onvervulde vraag. 

 

Voor de toewijzing op korte termijn heeft TOP de volgende cijfers van het Capaciteitsorgaan nodig (zie 

onderstaande tabel). Vooralsnog is de verwachting van het Capaciteitsorgaan dat deze einde van het 

jaar beschikbaar zijn. 

 

Referentiecijfers voor toewijzing 

• Referentiecijfers zijn niet gedefinieerd in opleidingsplaatsen, maar percentages.  

• Cijfers worden gebruikt bij toewijzing (verdeling sectoren) 

 

De onderstaande tabel is illustratief.  

* fictief 

**Fictief overall gemiddelde toename. 

 

 

3.2 Lange termijn perspectief bij trede sectoren 

 

Het lange termijn perspectief (vanaf 2026) is dat TOP niet meer naar sectoren toewijst, maar op basis 

van opleidingsroutes (breed opleiden). Voorwaarde is dat de infrastructuur om breed op te leiden op 

orde is.    

  

 
6 SiRM (concept 2022) Raming van vraag naar GG beroepen. De verwachte impact van beleidsontwikkelingen. In opdracht van 
het Capaciteitsorgaan. * Capaciteitsorgaan verwacht dat het rapport eind 2022 publiek wordt.  



 

- 8 - 

 

4. Tweede trede: Samenwerkingsverbanden 
 

Bij de tweede trede moet helder zijn wat voor de toewijzing op korte termijn onder 

‘samenwerkingsverband’ wordt verstaan en welke criteria daar bij horen. Te denken valt aan de 

definiëring die nu voor proeftuinen wordt gehanteerd. Verder verwachten we dat de evaluatie van 

samenwerkingsverbanden voeding gaat geven aan de criteria. Resultaten van de evaluatie zijn eind 

2022 bekend.  

 

4.1 Definitie van samenwerkingsverbanden voor toewijzing 2024 

 

Voor de operationalisering van de trede ‘samenwerkingsverbanden’ voor de toewijzing op de korte 

termijn, stellen we voor om uit te gaan van de voorwaarden aan de huidige proeftuinen, en enkele 

voorwaarden daarvan wat ruimer te formuleren, zodat een POI makkelijker aan de criteria voor een 

samenwerkingsverband kan voldoen. Het achterliggende doel is om een beweging te stimuleren. Dit 

voorstel is nog ter toetsing, aan bijvoorbeeld klankbordgroep en meedenkgroep, om te verkennen of 

het wenselijk is om te verruimen en of dit inderdaad de juiste verruimingen zijn. 

 

Criteria van de proeftuinen zijn op dit moment: 

1. Het samenwerkingsverband biedt aan kleinere praktijkopleidingsinstellingen, die zelfstandig niet 

aan alle opleidingseisen kunnen voldoen, de mogelijkheid om met het samenwerkingsverband 

voor een erkenning in aanmerking te komen. Er dient sprake te zijn van een evenwichtige 

verhouding tussen praktijkopleidingsinstellingen die zelfstandig aan de erkenningseisen voldoen 

en praktijkopleidingsinstellingen die deel uit moeten maken van een samenwerkingsverband om 

voor erkenning in aanmerking te komen. Bij twijfel beslist het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen 

of de samenstelling voldoende evenwichtig is.  

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.  

3. In het samenwerkingsverband zijn minimaal vier praktijkopleidingsinstellingen uit verschillende 

sectoren vertegenwoordigd, waarbij de aandacht met name ligt op de verpleeghuiszorg, 

ziekenhuiszorg, revalidatie- en gehandicaptenzorg. De sectoren die TOP Opleidingsplaatsen 

onderscheidt zijn: de ggz-sectoren (basis ggz en specialistische ggz, 3 uitgevoerd in instellingen 

en vrijgevestigde praktijken), de sectoren gehandicaptenzorg, ouderenzorg, epilepsie, revalidatie, 

ziekenhuiszorg, zelfstandige forensische - en zelfstandige instellingen voor de jeugdzorg en 

verslavingszorg.  

4. 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.   

5. Het samenwerkingsverband heeft voldoende omvang. Het minimum opleidingsvolume van het 

samenwerkingsverband is, op basis van het gezamenlijke HOV, acht gesubsidieerde 

instroomplaatsen. 

 

Voorstel is twee criteria voor de korte termijn voor ‘overige samenwerkingsverbanden’ te verruimen: 

• Criterium 3: In het samenwerkingsverband zijn minimaal drie praktijkopleidingsinstellingen uit 

verschillende sectoren vertegenwoordigd. Het voorstel is dit verder algemeen te houden en het 

niet te duiden op welke sectoren het accent moet liggen. In het huidige criterium voor de 
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proeftuinen is dit nu wel zo verwoord: “waarbij de aandacht met name ligt op de verpleeghuiszorg, 

ziekenhuiszorg, revalidatie- en gehandicaptenzorg”. 

• Criterium 5: Het samenwerkingsverband heeft voldoende omvang. Het minimum opleidingsvolume 

van het samenwerkingsverband is, op basis van het gezamenlijke HOV, vier gesubsidieerde 

instroomplaatsen. 

 

Onderbouwing behoud andere criteria 

• Criterium 1 is een goede onderbouwing van de meerwaarde van het breed opleiden in 

samenwerkingsverband. Daarom lijkt het goed dit criterium te behouden, ook met het oog op de 

lange termijn ontwikkeling 

• Criterium 2 is enerzijds inherent aan de huidige regelgeving NZa, en stimuleert anderzijds dat er in 

de sectoren die nu niet een zelfstandige erkenning kunnen krijgen om op te leiden, substantieel 

ervaring wordt opgedaan. 

• Criterium 3 biedt bepaalde randvoorwaarden voor zowel de samenwerkende organisaties als de 

PIOG’s; het lijkt niet wenselijk dit criterium te verruimen.  

 

4.2 Vraagstukken bij de trede samenwerkingsverbanden 

 

Vraagstukken bij deze trede: 

1. Hoe gaat TOP in de beoordeling om met grote POI die zorg verlenen in verschillende sectoren en 

daarmee breed kunnen opleiden? Betekent dit nog iets voor de definiëring van 

samenwerkingsverbanden?  

2. Hoe zorg je dat een samenwerkingsverband toegankelijk is voor bijvoorbeeld vrijgevestigde 

praktijken. 

 

4.3 Lange termijn perspectief bij trede samenwerking 

 

Voor de lange termijn (vanaf 2026) kunnen de criteria voor samenwerkingsverbanden nog wijzigen. 

Deze definitie moet uit het veld komen, de verwachting is dat dit nog even duurt. Immers binnen APV 

vindt nadere uitwerking plaats en er zijn nog onderliggende discussies over waar een 

samenwerkingsverband aan zou moeten voldoen. Het veld zal hier op zijn vroegst eind 2023 maar 

waarschijnlijk in de loop van 2024 uitsluitsel over geven. TOP is hierin volgend. 
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5.  Derde trede: Continuïteit in opleiden 
 

Het historisch opleidingsvolume in zijn huidige vorm heeft een uitwerking die niet wenselijk is. 

Tegelijkertijd is historie in termen van continuïteit een belangrijke indicator voor kwaliteit van opleiden: 

deze vooronderstelling kan onderbouwd worden vanuit de literatuur. Daarom streven we naar een 

andere definiëring en operationalisering van continuïteit.  

 

5.1 Definitie van continuïteit in opleiden 

 

Continuïteit is het gedurende een langere periode opleiden van een continue stroom van studenten op 

een werkleerplek.  

 

In de toewijzing komen we in eerste instantie op twee varianten: 

1. Opleidingsplaatsen worden eerst verdeeld onder POI die een x-aantal jaar, een y-volume 

opleiden.  

2. De aanvraag voor opleidingsplaatsen van POI die een x-aantal jaar, een y-volume opleiden, 

krijgen een zwaardere weging bij een loting. 

 

Voor x en y is een nadere uitwerking en onderbouwing nodig, maar eerst geven we een (eerste) 

onderbouwing voor continuïteit als trede, omdat hierover nog discussie is.    

. 

5.2 Onderbouwing van toewijzingscriteria 

 

De uitwerking van in ieder geval de volgende twee aspecten is van belang voor een goede invulling 

van deze trede: 

• Wat is de volumenorm (aantal PIOG per jaar, per POI)? Wat is de onderbouwing voor deze norm? 

Het is denkbaar dat naarmate een praktijkbegeleider meer uren begeleidt, zijn of haar vaardigheid 

ook toeneemt (tot een bepaald optimum).  

• Wat is de tijdsnorm (aantal jaren). Hoe lang wordt er binnen de POI opgeleid? Voor een 

betekenisvolle norm is de vraag hoeveel tijd er nodig om een dergelijke infrastructuur op te 

bouwen?  

 

Een variant is het mee wegen van het opleiden van meerdere disciplines (bijvoorbeeld KP, PT). 
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6. Vierde trede: Loting 
 

Loting is de laatste trede. Dit betekent dat in een situatie waarbij de uitkomst voor meerdere POI gelijk 

is en er minder beschikbare plaatsen zijn dan aanvragen, er geloot wordt (aan het einde van de 

trechter).  

  

Een loting is rechtvaardig in de zin dat iedere POI gelijke kansen heeft. Het is transparant en 

houdbaar en eenvoudig. Loten geeft wel risico’s op nadelige effecten, bijvoorbeeld discontinuïteit in 

opleiden. Het is daarom een alternatief als er geen harde inhoudelijke criteria zijn voor een verdeling 

of als er geen draagvlak voor bepaalde treden/criteria is.  

 

TOP maakt nu al gebruik van loting, en heeft dit in de (ICT-)systemen reeds voorzien. 

 
7. Vervolgstappen 
 

Na de bespreking in de klankbord van deze notitie doorlopen we de volgende stappen: 

 

1. Opsturen naar bestuur TOP (14 september) 

2. Bespreken met bestuur, waar mogelijk al besluitvorming (20 september) 

3. Komen tot definitieve vorm (september) 

4. Bespreken met VWS (VWS heeft het nodig voor het spelregeldocument).  

5. Klankbordbijeenkomsten met het veld (17 november en 22 november) 


