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Geachte mevrouw Esman-Peeters,
Allereerst mijn excuses voor de late reactie op uw brief die door een misverstand
niet eerder in behandeling is genomen.
Uw brief betreft een gezamenlijk verzoek namens diverse branche- en
beroepsorganisaties voor extra opleidingsplaatsen GZ-Psycholoog. U doet daartoe
de suggestie om middelen vrij te geven van de 86 opleidingsplaatsen voor
klinische psycholoog (KP), die ten opzichte van 2020 minder beschikbaar zijn
gesteld en die alsnog voor opleidingsplaatsen voor GZ-Psycholoog voor 2021
beschikbaar te stellen.

Uw brief
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Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

VWS stelt voor alle medische vervolgopleidingen opleidingsplaatsen beschikbaar
op geleide van de (3 jaarlijks uitgebrachte) voorkeursramingen van het
Capaciteitsorgaan binnen de beschikbare financiële ruimte. Voor 2020 en 2021
heeft VWS voor de opleiding tot GZ-Psycholoog incidenteel meer
opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld dan het maximumadvies van november
2018. Dit op uitdrukkelijk verzoek van het veld en de Tweede Kamer. Dit kon,
omdat daarvoor toen ook geld beschikbaar was. De incidentele extra plaatsen zijn
evenwel geen verworven recht en passen niet goed bij de reguliere VWS
beleidslijn om de voorkeursramingen van het Capaciteitsorgaan te volgen, mits de
budgettaire ruimte dat toelaat.
Sinds 2019 is op het totale kader voor de financiering van medische
vervolgopleidingen structureel fors bezuinigd. Daarom ziet VWS zich genoodzaakt
om niet meer instroomplaatsen beschikbaar te stellen dan daadwerkelijk
realiseerbaar zijn. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog bleken begin dit jaar
bij TOP voor 2021 maximaal 185 plaatsen te zijn aangevraagd. Om binnen het
beschikbare macrobudget te blijven heeft VWS dan ook niet meer dan dit aantal
opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. Er is dus geen sprake van vrijvallende
middelen en dus geen financiële ruimte om alsnog extra GZ-plaatsen beschikbaar
te stellen.
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Vooruitkijkend voorzie ik dat de extra opleidingsinzet zich in de komende twee jaar
gaat uitbetalen: er stromen in totaal naar verwachting ruim 2.000 GZ-psychologen
uit de opleiding. Dit kan dankzij de inspanningen van diverse veldpartijen.
Daarnaast volgt medio november aanstaande op verzoek van HLA partijen een
tussentijdse raming van het Capaciteitsorgaan voor de jaren 2022 en verder. De
staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer aangegeven daar niet op vooruit te
willen lopen.
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Tot slot vraag ik uw aandacht voor de hardnekkige discrepantie tussen de omvang
van de vraag naar opleidingsplaatsen en de ramingsadviezen van het
Capaciteitsorgaan, waar u zelf medeverantwoordelijk voor bent. In uw brief heeft
u voorgesteld om met betrokken partijen op korte termijn een Invitational met
VWS en bestuurders te organiseren met als doel om gezamenlijk vast te stellen
wat de knelpunten zijn en te onderzoeken of we een route af kunnen spreken naar
meer structurele en gedragen oplossingen voor de ervaren knelpunten. Graag ga
ik in op uw uitnodiging om hieraan deel te nemen. Ik stel het op prijs, dat u
daarvoor ook het Capaciteitsorgaan uitnodigt.

Hoogachtend,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,

dr. L.M.N. Kroon
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