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Begeleiding bij het verdeelplan 2023

In bijgevoegd verdeelplan staan de maximum aantal instroomplaatsen per
specialisme per opleidende zorginstelling voor 2023. Het verdeelplan vormt de
basis voor de bekostiging van de opleidingsplaatsen per opleidende zorginstelling
via de beschikbaarheidbijdrage voor het jaar 2023.
Wettelijk kader
Artikel 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) biedt de NZa de
mogelijkheid een zorgaanbieder een beschikbaarheidbijdrage toe te kennen voor
de beschikbaarheid van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen
van zorg. Uit de bijlage behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit
beschikbaarheidbijdrage WMG, onderdeel B, volgt dat opleidingen vormen van
zorg zijn waarvoor een beschikbaarheidbijdrage kan worden toegekend. In deze
algemene maatregel van bestuur staan de (medische) vervolgopleidingen vermeld
die in aanmerking kunnen komen die in aanmerking komen voor een
beschikbaarheidbijdrage.
Ten behoeve van de verdeling van de beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen, stelt de minister een verdeelplan op: een overzicht van de
verdeling van het maximaal aantal instroomplaatsen en bijbehorende fte voor de
(medische) vervolgopleidingen per specialisme per opleidende zorgaanbieder. Dit
volgt uit de aanwijzingen die zijn gegeven aan de NZa.1
Voorafgaand aan het proces van het verstrekken van de beschikbaarheidbijdrage
(medische) vervolgopleidingen door de NZa vindt een toewijzingsproces plaats
voor het verdelen van de opleidingsplaatsen over de opleidende zorgaanbieders.
De adviezen (toewijzingsvoorstellen) van Stichting TOP Opleidingsplaatsen en
Stichting BOLS worden betrokken bij de besluitvorming en aan de hand daarvan
wordt het verdeelplan vastgesteld.

1

Op grond van artikel 7, eerste lid, onder b van de Wmg in samenhang bezien met artikel 2 van de
aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen 2019) verstrekt de NZa jaarlijks de beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen op basis van het verdeelplan en opleidingsoverzichten die gelden in het desbetreffende
jaar.
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Toewijzingsproces 2023
Het algemene kader van voorwaarden en verdeelregels voor 2023 is door de
minister van VWS vastgesteld in de documenten “spelregels voor de
totstandkoming van het toewijzingsvoorstel 2023 van de stichting BOLS” en
“spelregels voor de totstandkoming van het toewijzingsvoorstel 2023 van de
stichting TOP”. Stichting TOP Opleidingsplaatsen en Stichting BOLS hebben in
overeenstemming met de spelregeldocumenten de toewijzingsprotocollen
vastgesteld.
Op 14 juli 2022 heeft de minister van VWS het toewijzingsvoorstel van Stichting
BOLS ontvangen. Stichting BOLS heeft verklaard dat het toewijzingsvoorstel is
opgesteld volgens het toewijzingsprotocol Medisch Specialismen 2023 en het
toewijzingsprotocol Psychiatrie 2023. Op 15 juli 2022 heeft de minister van VWS
het toewijzingsvoorstel van Stichting TOP Opleidingsplaatsen ontvangen. Stichting
TOP Opleidingsplaatsen heeft verklaard dat het toewijzingsvoorstel 2023 - voor de
opleidingen GZ psycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog,
psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (3-jarige opleiding) - is
opgesteld conform het toewijzingsprotocol 2023.
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Besluit
De minister heeft geconstateerd dat de toewijzingsvoorstellen van Stichting TOP
opleidingsplaatsen en Stichting BOLS zorgvuldig tot stand zijn gekomen en stelt
het verdeelplan 2023 conform de toewijzingsvoorstellen vast.
Zienswijze
De minister van VWS heeft één zienswijze ontvangen voor de vaststelling van
verdeelplan voor 2023. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een ander besluit.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt,

Dr. L.M.N. Kroon
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BEZWAARCLAUSULE
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kunt inschatten.
Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.
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Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.
Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.
Noem in het bezwaarschrift:
•
•
•
•
•

uw naam en adres
uw telefoonnummer
de datum
het kenmerk van deze brief
waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift.
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