
   

Postadres: Bezoekadres:  Kamer van Koophandel: 62750852  
Postbus 830 Piet Mondriaanplein 25 Telefoon: 033-4608951 
3800 AV  Amersfoort 3812 GZ  Amersfoort info@top-opleidingsplaatsen.nl 
   www. top-opleidingsplaatsen.nl   

LPO 

t.a.v. de heer Pieter Dingemanse 
p.dingemanse@altrecht.nl 
 

 

Amersfoort, 29 september 2022 

Betreft uw brief d.d. 19 september  2022   Ons kenmerk 2022_U_210 

 

Geachte heer Dingemanse, beste Pieter, 

Dank voor de brief met de reactie van het LPO op de voorgenomen toewijzingscriteria. Het bestuur van TOP 
Opleidingsplaatsen stelt uw betrokkenheid op prijs. 

U reageert op het voorstel zoals dat in de klankbordgroep is gepresenteerd. Er is continu sprake van 
voortschrijdend inzicht, ook in contact met de andere partijen die een rol hebben, zoals het Capaciteitsorgaan, 
VWS en de NZa met wie het voorstel eerder deze maand is besproken. Inmiddels heeft het bestuur van TOP 
besluiten genomen over hoe het voorstel verder wordt aangepast en gepresenteerd op het overleg met de 
veldpartijen in oktober waarbij het LPO ook is uitgenodigd. In november volgt dan de definitieve beslissing door 
het bestuur over het model voor toewijzingsjaar 2024. 

Ik hecht eraan te benadrukken dat de voorgenomen toewijzingscriteria bedacht zijn uit noodzaak om op korte 
termijn een alternatief te bieden voor de aangescherpte eisen van VWS om louter op grond van HOV verkregen 
met gesubsidieerd opleiden toe te wijzen. Voor de langere termijn kijkt TOP naar de adviezen die het Programma 
APV zal uitbrengen en ook voor deze tussenfase heeft TOP het perspectief van het Programma APV in het vizier. 
Dit model moet een stap in de richting van het langetermijnperspectief zetten, maar heeft beperkingen. Daarom 
gaan we gedurende de looptijd van dit model continu evalueren op ongewenste effecten. Dit doen we tevens met 
het oog op de doorontwikkeling die naar aanleiding van de adviezen van APV zal plaatsvinden.  

Een belangrijke punt in uw reactie is de manier waarop de verdeling in sectoren is gedefinieerd en de effecten die 
u voorziet op bestaande structuren. U gaat ervan uit dat het Capaciteitsorgaan alleen rekent met het totaal aantal 
fte’s aan zorgprofessionals per sector (zorgaanbod + onvervulde vraag) en niet met de beroepsgroepen. De nieuwe 
berekeningen houden echter wel rekening met de beroepsgroepen. Dit gegeven doet ook een ander licht schijnen 
op verdere punten die u voorlegt. 

Voorafgaand aan het overleg met de veldpartijen zal TOP op 5 oktober a.s. aanwezig zijn bij het landelijke overleg 
van het LPO om de bevindingen en uitkomsten van het onderzoek naar alternatieve toewijzingscriteria verder toe 
te lichten. Ik vertrouw erop dat die bespreking verduidelijking zal geven op de verdere punten die u heeft 
aangebracht. 

Met vriendelijke groet, 

 

Don Olthof 
voorzitter 


