GZ-opleidingsplaatsen
Wie doet wat om een opleidingsplaats in te vullen?

FGzPt
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (één van de organen hiervan, de Commissie Registratie en
Toezicht, beheert diverse registers rond de gz-opleidingen). Een ander orgaan, het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut (CSGP) stelt regels voor de opleidingen en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en opleiders.

TOP
Stichting Toewijzing Opleidingsplaatsen verdeelt de gesubsidieerde opleidingsplaatsen van onder meer de opleiding tot
gz-psycholoog over de praktijkopleidingsinstellingen.

Opleidingsinstellingen
Uitvoerende instellingen voor het cursorisch deel van gz-opleidingen (PPO Groningen, RCSW Nijmegen, GERION/Amsterdam UMC,
RINO Groep, RINO Amsterdam, RINO Zuid en Cure & Care Development) en hun bestuurlijke evenknieën (Stichtingen Postdoctoraal
Onderwijs GGZ en voor KNP PaON).

POI
Praktijkopleidingsinstelling, een instelling, maatschap of praktijk die het praktijkdeel van de gz-opleiding aanbiedt aan één of meer 		
gz-psychologen in opleiding.

PiOG
Psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog.

vLOGO
Vereniging Landelijk Overleg GGZ Opleidingsinstellingen.

Opleidingsinstellingen

Adviseert het
ministerie
van VWS over
opleidingsstructuur,
-eisen en -criteria
en eisen voor de
erkenning van
opleidingsinstellingen

Stelt nadere eisen
en procedures
vast tav erkenning
van en toezicht op
opleidingsinstellingen,
praktijkopleidingsinstellingen
(POI) en opleiders

Erkent
praktijkopleidingsinstelling
obv visitatie door
opleidingsinstelling

Ontvangt aantallen
toe te wijzen
beschikbaarheidsbijdragen
van het ministerie van
VWS o.b.v.
capaciteitsraming
Capaciteitsorgaan

Voorlopige
toewijzing o.b.v.
historisch
opleidingsvolume

Voert
erkenningsvisitatie
POI uit volgens
procedure opgesteld
door vLOGO

Geeft
gewenst aantal
opleidingsplaatsen
aan bij TOP

Toont vacatures
van POI’s

Registreert
POI’s en PiOGs

Stelt kwaliteits- en
erkenningskaders op
voor POI’s, incl.
protocollen
en procedures

Vraagt erkenning aan,
samenwerkingsovereenkomst
met opleidingsinstelling
Vraagt
LOGO-verklaring
aan

Geeft gewenst aantal
opleidingsplaatsen
aan bij
opleidingsinstelling

Stelt functie
open
(vaak intern)

Verstrekt
LOGO-verklaring
aan kandidaat-PiOG
obv voorwaarden
Meldt zich bij
geregistreerde
opleidingsinstelling

Solliciteert op
vacature
(bij geregistreerde
POI)

Verwerkt
ingediende
zienswijzen en
wijzigingen

Sluit
overeenkomst
met PiOG

Definitieve
toewijzing

Sluit
overeenkomst
met POI

Draagt
kandidaat-PiOG
voor aan
opleidingsinstelling
Neemt
kandidaat-PiOG
aan als student obv
LOGO-verklaring
en voordracht
van POI
Claimt
beschikbaarheidsbijdrage
bij NZa (volwassenen)
of VWS (jeugd)

Biedt
toewijzingsvoorstel
aan als basis voor
verdeling door het
ministerie van
VWS

Opleidingsovereenkomst
met
opleidingsinstelling

Start opleiding
Start
opleidingsactiviteiten

Start
opleidingsactiviteiten

Betaalt
praktijkopleidingskosten
uit
beschikbaarheidsbijdrage

Ontvangt rekening
cursorisch onderwijs
(vervolg afhankelijk
van overeenkomst
met POI)

Registreert
opleidingsactiviteiten
bij FGzPt (ook basis
voor historisch
opleidingsvolume)

Registreert zich in
PiOG-register
FGzPt

Totstandkoming en invulling van gesubsidieerde gz-opleidingsplaatsen
Toelichting op basis van de toewijzingsvoorwaarden TOP (beknopt):

Toelichting op basis van de voorwaarden LOGO-verklaring (beknopt):

A.

De aanvragende praktijkopleidingsinstelling (POI) is erkend
door een opleidingsinstelling.

A.

B.

Toewijzing gesubsidieerde instroomplaatsen gebeurt op basis
van capaciteitsraming Capaciteitsorgaan

Doctoraalexamen of universitaire masteropleiding
psychologie, pedagogische wetenschappen óf
gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting
geestelijke gezondheidskunde) succesvol afgerond.

B.
C.

Toewijzing instroomplaatsen gebeurt op basis van historisch
opleidingsvolume (afkomstig uit het FGzPt-register, ingevuld
door praktijkopleidingsinstellingen), voor continuïteit van
opleidingsvolume. Samenwerkingsverbanden van POI’s 		
(proeftuinen) kunnen bonusplaatsen krijgen op basis van hun
gezamenlijk historisch opleidingsvolume (HOV).

D.

Per jaar wordt 1% van de plaatsen aan nieuw erkende
praktijkopleidingsinstellingen toegewezen.

De volgende onderdelen op universitair niveau getoetst;
klinische psychologie óf orthopedagogiek,
persoonlijkheidsleer, ontwikkelingspsychologie,
psychopathologie, neuropsychologie, diagnostische
modellen en strategieën, behandelingsmodellen en
strategieën, organisatie van de gezondheidszorg,
gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening, juridische
aspecten van de hulpverlening, gespreksvoering,
observatie en rapportage, het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek.

E.

Instellingen krijgen maximaal het aantal instroomplaatsen
dat ze hebben aangevraagd.

C.

Stage van tenminste 520 uur, bestaande uit diagnostiek,
indicatiestelling en behandeling.

F.

Bij de verdeling houdt TOP rekening met tijdig doorgegeven
organisatie- of erkenningswijzigingen.

D.

Drie casussen psychodiagnostiek onder supervisie volbracht.

E.

Indien afstuderen langer dan 5 jaar geleden: in de afgelopen 5
jaar relevante klinische werkervaring opgedaan.

Zie voor de volledige voorwaarden:
https://top-opleidingsplaatsen.nl/toewijzen/

Zie voor de volledige voorwaarden:
https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring

De toewijzing van opleidingsplaatsen is bedoeld voor plaatsen die deels bekostigd worden door de overheid.
Zie de website van het Zorginstituut Nederland: https://www.beschikbaarheidbijdrage-medische-vervolgopleidingen.nl/
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regelt de uitkering van de beschikbaarheidsbijdragen.
Zie de website van de NZa: https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/medische-vervolgopleidingen/
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