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Concept-afwegingskader o.takx@cbog.nl - 1 
2

e
 tranche 2011 

 
Geachte heer Van Uum, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 31 maart 2010 (uw kenmerk MEVA/NBO-2997404) doen wij u hierbij 
toekomen ons concept-afwegingskader 2

e
 tranche zorgopleidingen voor het jaar 2011.Over het 

afwegingskader 2
e
 tranche zorgopleidingen hebben wij met de diverse betrokken veldpartijen afgestemd en 

de resultaten van deze afstemming zijn verwerkt in het concept-afwegingskader 2
e
 tranche 2011.  

 
Wij willen graag nog de volgende toelichting geven. 
 
Opleiding tot AVG (paragraaf 3-1) 
De opzet van het concept-afwegingskader voor deze opleiding is grotendeels vergelijkbaar met die voor het 
jaar 2010. Opgenomen is in het concept-afwegingskader een vangnetbepaling, zodat in alle gevallen 
voorkomen wordt, dat meer dan het beschikbare aantal instroomplaatsen (24) toegewezen wordt. 
  
Opleiding tot jeugdarts (paragraaf 3-2) en opleiding tot arts infectieziektebestrijding, arts 
tuberculosebestrijding en medische milieukunde (paragraaf 3-3) 
Conform verzoek van uw directie MEVA is het concept-afwegingskader arts M & G (profiel jeugdarts 3-2 en 
3-3 profielen arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en medische milieukunde) ook 
afgestemd met de betreffende beroepsverenigingen. De opzet van het afwegingskader 2011 is identiek aan 
het afwegingskader voor deze 4 profielen voor 2010, zij het dat ook voor deze opleidingen een 
vangnetbepaling is opgenomen om te voorkomen, dat meer dan het beschikbare aantal instroomplaatsen 
wordt toegewezen.  
 
Opleiding tot psychiater (GGZ en ziekenhuizen; paragraaf 3-4) 
De opzet van het afwegingskader is vergelijkbaar met die voor het jaar 2010. In het afwegingskader zijn de 
criteria en procedures opgenomen bij 150 instroomplaatsen (117 instroomplaatsen GGZ en 33 
instroomplaatsen ziekenhuizen) en voor het geval 158 instroomplaatsen (123 instroomplaatsen GGZ en 35 
instroomplaatsen ziekenhuizen) beschikbaar worden gesteld.  
 
Opleiding tot SEH-arts (paragraaf 3-5) 
Zoals bij u bekend is, wordt de SOSG opgeheven. Derhalve hebben wij het afwegingskader 2011 voor de 
opleiding SEH-arts afgestemd met de NVSHA en daarnaast ook weer met het BOLS. Basis  voor het 
toewijzingsvoorstel is het advies van betrokken opleiders voor de verdeling van de 59 instroomplaatsen op 
instellingsniveau, dat onder coördinatie van de NVSHA wordt opgesteld.   Gebruik wordt daarbij gemaakt van 
de gegevens uit MSRC-registratie voor deze opleiding, die inmiddels volledig van de SOSG naar de MSRC is 
overgegaan. 
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Zorgopleidingen B  (paragraaf 4; opleidingen tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, 
psychotherapeut en GGZ verpleegkundig specialist) 
Onder meer vanwege het ontbreken van ramingen en het heterogene veld (verschillende opleidingen in 
verschillende sectoren met diverse betrokken instanties) is het inrichten van een adequate 
toewijzingsystematiek voor 2011 wederom geen eenvoudige zaak gebleken. De afstemming over het 
afwegingskader 2011 is ten opzichte van het jaar 2010 verbreed met het NIP en het LOGO 
(samenwerkingsverband van de opleidingsinstituten). De afstemming met betrokken partijen is nog niet 
volledig afgerond. Mogelijk, dat op basis van aanvullend overleg nog hier en daar een amendering volgt. 
Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.. 
 
Voorts zijn in het afwegingskader de afspraken, die in het recente bestuurlijke overleg tussen VWS en GGZ-
NL zijn gemaakt, verwerkt. Tenslotte voorziet het concept-afwegingskader in aantal vangnetbepalingen, 
waardoor voorkomen wordt, dat het beschikbare aantal instroomplaatsen (personen en fte) per opleiding per 
sector overschreden wordt.  
 
In uw toewijzingskader 2011 heeft u ons medegedeeld, dat u uiterlijk 1 mei 2010 het resultaat van uw 
toetsing van ons afwegingskader 2

e
 tranche zorgopleidingen 2011 aan het CBOG zult mededelen. 

 
In afwachting van uw reactie.   
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dr. M.L.M. Brouns 
Voorzitter CBOG   
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AFWEGINGSKADER TOEWIJZINGSVOORSTEL 2011 2

e 
TRANCHE ZORGOPLEIDINGEN 

OPLEIDINGSFONDS  
Bijlage I bij brief I100035  
definitief concept 15 april 2010  
 
1 Inleiding  
Het afwegingskader beschrijft voor de zorgopleidingen A exclusief de specialist ouderengeneeskunde (te 
weten: arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, psychiater, SEH-arts, arts infectieziekten, TBC-
bestrijding en medische milieukundige) hoe de instroomplaatsen met inachtneming van de in het 
toewijzingskader 2011

 
(zie bijlage 1) opgenomen voorwaarden voor het subsidiejaar 2011 per 

zorgopleiding zullen worden verdeeld over de opleidingsinrichtingen. Meer informatie vindt u op 
www.cbog.nl en www.minvws.nl onder Opleidingsfonds.  
Alle doorstroomplaatsen voor 2011 voor de zorgopleidingen A zullen worden bepaald conform het aantal 
opleidingsplaatsen dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober 2010 juist en volledig ingediende 
opleidingsschema‟s van assistenten in opleiding is opgenomen in een door de minister van VWS 
geaccepteerd opleidingsregister (zie paragraaf 3 van het toewijzingskader 2011). 
 
Voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde hoeft geen toewijzingsvoorstel te worden 
voorbereid, omdat de instroomplaatsen aan de SBOH worden toegewezen. 
 
Hiernaast beschrijft het afwegingskader (paragraaf 4) voor de zorgopleidingen B 
(gezondheidszorgpsycholoog voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), epilepsiecentra, 
Gehandicaptenzorg (GHZ), ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuiszorg; klinisch psycholoog voor 
GGZ, GHZ en ziekenhuizen; psychotherapeut GGZ en GHZ en GGZ verpleegkundig specialist) hoe de in- 
en doorstroomplaatsen met inachtneming van de in het toewijzingskader 2011 opgenomen voorwaarden 
voor het subsidiejaar 2011 per zorgopleiding zullen worden verdeeld over de opleidingsinrichtingen.  
 
Het afwegingskader is als volgt opgebouwd: 
 
Paragraaf 2  Definities en uitgangspunten 
Paragraaf 3 Afwegingskader zorgopleidingen A (instroom)   
Paragraaf 4 Afwegingskader zorgopleidingen B (door- en instroom) 
 
Paragraaf 2 Definities en uitgangspunten  
o Instroom: zie definitie Subsidieregeling en toewijzingskader 2011. 
o Doorstroom: zie definitie Subsidieregeling en toewijzingskader 2011. 
o 1 Fte: de volledige arbeidsduur (overeenkomstig de van toepassing zijnde CAO of sectorale 

rechtspositieregeling) van een voltijds assistent in opleiding op jaarbasis. 
o Opleidingsinrichting: een inrichting die door één van de in de subsidieregeling zorgopleidingen 2

e
 

tranche genoemde bevoegde organen is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) in de 
subsidieregeling vermelde zorgopleiding. 

o Opleidingsplaats: de capaciteit bij de opleidingsinrichting om voor een zorgopleiding een assistent op 
te leiden, waarbij de arbeidsduur per kalenderjaar van een voltijds assistent in opleiding 
overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale 
rechtspositieregeling is. 

o Opleidingsinstituut: de door de daartoe bevoegde instantie aangewezen opleidingsorganisatie die 
bevoegd is de opleiding te verzorgen en het getuigschrift van de opleiding af te geven.  

o Uitstroom: assistenten in opleiding, die hun opleiding conform opleidingsschema zullen afronden in 
2011. 

o Boventallige aios en boventallige opleidelingen, die niet uit het Opleidingsfonds worden gefinancierd, 
worden bij de toepassing van de criteria uit dit afwegingskader buiten beschouwing gelaten (bij de 
nieuwe erkenningen etc.).   

 
 

http://www.cbog.nl/
http://www.minvws.nl/
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Paragraaf 3 Afwegingskader zorgopleidingen A (instroomplaatsen)  
 
In deze paragraaf wordt voor de volgende zorgopleidingen het afwegingskader beschreven: 
 
Paragraaf 3-1 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 
Paragraaf 3-2 Opleiding tot jeugdarts 
Paragraaf 3-3 Opleiding tot arts infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding en medische milieukunde 
Paragraaf 3-4 Opleiding psychiatrie 
Paragraaf 3-5 Opleiding SEH-arts 
 
 
3-1 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten  
 
Het CBOG heeft het afwegingskader afgestemd met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 
de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en het 
opleidingsinstituut voor de opleiding tot AVG verbonden aan het Erasmus MC.  
 
Doorstroom (fte) 
Voor de wijze waarop de doorstroom 2011 wordt bepaald verwijzen wij u naar het toewijzingskader 2011 
van het ministerie van VWS (zie bijlage 1) en de uitwerking daarvan in de Subsidieregeling 
zorgopleidingen 2

e
 tranche.  

 
Procedures en criteria voor de toewijzing van de instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte) 
Hierna worden de procedures en de criteria beschreven, die het CBOG zal volgen bij het opstellen van het 
toewijzingsvoorstel in personen en bijbehorende fte voor de instroomplaatsen 2011 voor de opleiding tot 
AVG.  
 
1. Toelatingsvereisten 
Opleidingsinrichtingen die in 2011 voor een instroomplaats in aanmerking willen komen, dienen uiterlijk op 
15 juni 2010 erkend te zijn als opleidingsinrichting AVG. Een tweede mogelijkheid is dat het hoofd van het 
opleidingsinstituut voor de opleiding AVG van het Erasmus MC namens de opleidingsinrichting uiterlijk op 
15 juni 2010 het schriftelijke verzoek gedaan heeft bij de HVRC de erkenningprocedure voor de 
betreffende opleidingsinrichting te starten. Het verzoek dient een volledige en ondertekende 
erkenningaanvraag in te houden, die door de HVRC als volwaardige aanvraag is aangemerkt.

1
 

 
Verder dienen de opleidingsinrichtingen ook te voldoen aan de overige voorwaarden van de 
subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen om in aanmerking te komen om in het toewijzingsvoorstel te 

worden opgenomen.  
 
 
2. Toewijzingssystematiek instroomplaatsen 2011 
 
2-1 Aantal instroomplaatsen 
Het beschikbaar gestelde aantal instroomplaatsen voor 2011 is 24 personen.  
 
 
 

                                                 
1
 Opleidingsinrichtingen dienen, bij het indienen van de subsidieaanvraag in september 2010, te verklaren, 

dat de opleidingsinrichting over een erkenning beschikt voor het verzorgen van de zorgopleiding. Indien 
de HVRC dan nog geen erkenning heeft afgegeven, komt de inrichting in ieder geval niet in aanmerking  
voor subsidiering van opleidingsplaatsen in 2011. 
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2-2 Opgaven instroomplaatsen 2011 door opleidingsinrichtingen 
Uitgangspunt bij de toewijzing van de instroomplaatsen 2011 zijn de opgaveformulieren van de 
opleidingsinrichtingen. Het CBOG zal uiterlijk op 20 mei 2010 het opgaveformulier „instroomplaatsen AVG 
2011‟ toezenden aan de opleidingsinrichtingen. Dit formulier zal tevens te downloaden zijn op de CBOG-
website: www.cbog.nl/2etranche2011/AVG/opgaveformulier  
 
Het ingevulde opgaveformulier instroomplaatsen AVG 2011 dient uiterlijk op 22 juni 2010 door het CBOG 
ontvangen te zijn om door het CBOG meegenomen te worden in de verdere procedure 
„toewijzingsvoorstel  instroomplaatsen 2011‟ (zie hieronder). Opleidingsinrichtingen waarvan het CBOG 
geen of later dan 22 juni 2010 een opgaveformulier „instroomplaatsen AVG 2011‟ ontvangt, zullen niet in 
het toewijzingsvoorstel van het CBOG meegenomen worden.  
 
Op het opgaveformulier dient de opleidingsinrichting aan te geven hoeveel instroomplaatsen (in personen 
en bijbehorende fte) zij voor het jaar 2011 zou willen realiseren. 
 
Tevens wordt gevraagd of opleidingsinrichtingen een arbeidsovereenkomst (uiterlijk getekend op 15 juni 
2010) hebben gesloten met een arts waarin is afgesproken, dat de arts de opleiding tot AVG zal gaan 
volgen. Mocht een inrichting aangeven een dergelijke  arbeidsovereenkomst gesloten te hebben, dan 
dient aangegeven te worden met hoeveel artsen zij een dergelijke arbeidsovereenkomst gesloten hebben.   
Indien een opleidingsinrichting deze gegevens niet verstrekt, wordt er bij de verwerking van de opgave 
van deze opleidinginrichting er van uitgegaan, dat deze opleidingsinrichting een dergelijke 
arbeidsovereenkomst niet heeft gesloten. Indien de opleidingsinrichting aangeeft wel een dergelijke 
arbeidsovereenkomst te hebben gesloten, maar niet aangeeft met hoeveel artsen, wordt er van uitgegaan 
dat dit voor 1 arts het geval is.  
 
2-3 Toewijzingsvoorstel instroomplaatsen 2011 
Mocht volgens alle opgaveformulieren van alle opleidingsinrichtingen, die voldoen aan de 
toelatingsvereisten, de opgaven voor instroomplaatsen 2011 het beschikbare aantal niet overschrijden, 
dan worden alle opgaven gehonoreerd en in toewijzingsvoorstel opgenomen. Als de opgaven echter het 
beschikbare aantal instroomplaatsen overschrijden dan zullen de beschikbare instroomplaatsen 2011 
verdeeld worden op basis van de volgende criteria, die achtereenvolgens toegepast worden: 
 

1. Voorrang nieuwe erkenningen 
2. Toelatingsprocedure opleiding 
3. Voorrang afgesloten arbeidsovereenkomst 
4. Continuïteit van de opleidingscapaciteit 
5. Opleidingscapaciteit 
6. Toewijzing instroomplaatsen eerdere subsidiejaren  
7. Vangnetbepaling 

 
Ad 1. Voorrang nieuwe erkenningen 
Het CBOG zal bij de HVRC navraag doen welke opleidingsinrichtingen een nieuwe erkenning hebben 
ontvangen in de periode 16 juni 2009 tot en met 15 juni 2010 dan wel voor welke opleidingsinrichtingen 
het hoofd van het opleidingsinstituut  in deze periode een schriftelijk verzoek gedaan heeft bij de HVRC 
om de erkenningsprocedure te starten. Het verzoek dient een volledige en ondertekende 
erkenningsaanvraag in te houden, die door de HVRC als volwaardige aanvraag is aangemerkt 
 
Met voorrang zal het CBOG in het toewijzingsvoorstel voor deze opleidingsinrichtingen het conform de 
gestelde opleidingseisen minimaal aantal benodigde instroomplaatsen opnemen, indien instroom in 
betrokken opleidingsinrichtingen niet expliciet op grond van het erkenningsbesluit onmogelijk is en voor 
zover dit minimum aantal niet al ingevuld wordt door artsen in opleiding tot AVG, die in een eerder 
subsidiejaar elders met hun opleiding zijn begonnen (peildatum 15 juni 2010 conform HVRC). 
 
 
 

http://www.cbog.nl/2etranche2011/AVG/opgaveformulier
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Ad 2. Toelatingsprocedure opleiding 
Na toepassing van het eerste criterium wordt gekeken of opleidingsinrichtingen een toelating hebben voor 
een arts om in 2011 de opleiding AVG te mogen starten (uiterlijk op 15 juni 2010; conform de 
toelatingsprocedure opleiding AVG en goedgekeurd door de HVRC). Deze opleidingsinrichtingen krijgen 1 
instroomplaats (1 persoon met het hoogste bijbehorende aantal fte uit de opgave van de 
opleidingsinrichting) toegewezen mits deze instroomplaats nog niet is toegewezen op grond van het 
eerste criterium.  
 
Ad 3. Afgesloten arbeidsovereenkomst 
Na toepassing van de eerste 2 criteria worden aan opleidingsinrichtingen die hebben aangegeven een 
arbeidsovereenkomst te hebben gesloten (en voor hoeveel artsen), waarin is afgesproken, dat betreffende 
artsen de opleiding AVG zal gaan volgen, krijgen het daarmee corresponderende aantal instroomplaatsen 
(tot maximaal de opgave van de opleidingsinrichting) toegewezen, mits dit nog niet is toegewezen bij de 
eerste 2 criteria.  
 
Mocht het aantal opleidingsinrichtingen dat een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten tezamen met de 
instroomplaatsen verdeeld aan de hand van de eerste 2 criteria het beschikbare aantal instroomplaatsen 
overschrijden dan zal vervolgens naar het volgende criterium (of volgende criteria) gekeken worden.  
Mocht het toepassen van de eerste 3 criteria leiden tot een onderschrijding van het aantal beschikbare 
instroomplaatsen, dan zal ook verder worden gekeken naar de volgende criteria. 
 
Ad 4. Continuïteit van de opleidingscapaciteit 
Na toepassing van de eerste 3 criteria wordt per opleidingsinrichting de continuïteit van de 
opleidingscapaciteit in ogenschouw genomen. Hiervoor wordt gekeken naar de voorziene uitstroom in 
personen in 2011 (peildatum 15 juni 2010, conform HVRC). Hierbij geldt dat 1 persoon uitstroom voorziet 
in 1 persoon instroom. Mocht hierdoor een teveel aan instroomplaatsen worden toegewezen, dan zal ook 
gekeken worden naar het moment van uitstroom van de personen (peildatum 15 juni 2010, conform 
HVRC); hoe eerder personen in 2011 de opleiding afronden, des te eerder komt de opleidingsinrichting in 
aanmerking voor een instroomplaats.  
 
Ad 5. Opleidingscapaciteit 2010 en 2009  conform subsidiebeschikking VWS 
Mocht het toepassen van de eerste 4 criteria nog steeds leiden tot een overschrijding dan wel een 
onderschrijding van het beschikbare aantal instroomplaatsen dan zal achtereenvolgens  worden gekeken 
naar de subsidiebeschikkingen 2010 en 2009 van VWS (peildatum 15 juni 2010). Hierbij zal gekeken 
worden naar totaal aantal fte instroom en doorstroom. Hierbij geldt dat des te hoger het aantal fte in 2010, 
des te eerder 1 instroomplaats in 2011. Mocht er sprake zijn van een ex aequo situatie dan zal op 
dezelfde wijze gekeken worden naar de subsidiebeschikking 2009 van VWS. 
 
Ad 6. Toewijzing instroomplaatsen eerdere subsidiejaren 
Mocht het toepassen van de eerste 5 criteria nog steeds leiden tot een overschrijding dan wel een 
onderschrijding van het aantal instroomplaatsen dan zal worden gekeken naar de toewijzingsvoorstellen 
van het CBOG van eerdere jaren. Allereerst zal worden gekeken naar het herzien definitief 
toewijzingsvoorstel 2010. Opleidingsinrichtingen die in het jaar 2010 geen instroomplaats hebben 
gekregen conform dit herzien definitief toewijzingsvoorstel, krijgen 1 instroomplaats 2011. Indien er dan 
nog instroomplaatsen te verdelen zijn of neerwaarts bij te stellen, dan zal gekeken worden naar het aantal 
instroomplaatsen dat opleidingsinrichtingen in het jaar 2010 hebben gekregen. Hierbij geldt hoe minder 
instroomplaatsen 2010, des te eerder komt de opleidingsinrichting in aanmerking voor een instroomplaats. 
Mocht dit niet leiden tot de verdeling van het aantal beschikbare instroomplaatsen dan zal vervolgens 
gekeken worden naar het definitieve toewijzingsvoorstel 2009 waarbij dezelfde systematiek gevolgd zal 
worden.  
 
Ad 7. Vangnetbepaling 
Indien na toepassing van de hiervoor in het afwegingskader opgenomen criteria het aantal beschikbaar 
gestelde instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het aantal toe te 
kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de x instellingen die gelijkelijk concurreren om 
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de laatste y instroomplaatsen (waarbij x > y) geen van alle een instroomplaats ontvangen uit deze y 
instroomplaatsen.. 
 
3. Van concept-toewijzingsvoorstel naar definitief toewijzingsvoorstel 
 
a. Het CBOG zal op basis van de voorgaande paragraven uiterlijk 1 juli 2010 een concept-

toewijzingsvoorstel voorleggen aan de raden van bestuur/directies van betreffende 
opleidingsinrichtingen. Tevens zal het CBOG het concept-toewijzingsvoorstel ook op haar website 
publiceren: www.cbog.nl/concepttoewijzingsvoorstelAVG2010. 

b. Opleidingsinrichtingen hun reactie op het concept-toewijzingsvoorstel in te vullen op het format 
„reactie op concept-toewijzingsvoorstel AVG‟. Opleidingsinrichtingen kunnen middels dit format 
aangeven of zij meer of minder instroomplaatsen dan in het concept-toewijzingsvoorstel is vermeld 
willen en kunnen accommoderen. Ingevulde formats „reactie op concept-toewijzingsvoorstel AVG‟ 
dienen uiterlijk op 1 augustus 2010 door het CBOG ontvangen te zijn om door het CBOG 
meegenomen te worden in de verdere procedure. Reageert een opleidingsinrichting niet dan gaat het 
CBOG er van uit dat de opleidingsinrichting akkoord gaat met het concept-toewijzingsvoorstel. 
Reacties op het concept-toewijzingsvoorstel die later dan 1 augustus 2010 bij het CBOG binnen 
komen worden niet meer in behandeling genomen.  

c. Na beoordeling van alle tijdige reacties op het concept-toewijzingsvoorstel stelt het CBOG het 
definitieve toewijzingsvoorstel op. Hierbij worden eventueel vrijvallende instroomplaatsen

2
 op de 

manier zoals hiervoor in onderdeel 2-3 van deze paragraaf is beschreven verdeeld waarbij alleen 
rekening gehouden wordt met alle tijdige reacties op het concept-toewijzingsvoorstel.  

d. Het definitieve toewijzingsvoorstel zal door het CBOG uiterlijk op 13 augustus 2010 worden 
aangeboden aan de minister van VWS. Het CBOG zal de raden van bestuur/directies van betreffende 
opleidingsinrichtingen ook uiterlijk op 13 augustus 2010 het definitief toewijzingsvoorstel opsturen. 

 
3-2  Opleiding tot jeugdarts (2-jarige opleiding, 1

e
 fase; instroomplaatsen) 

 
Het CBOG heeft het afwegingskader afgestemd met ActiZ, GGD-NL, AJN, SGRC, NSPOH en TNO 
 
Doorstroom (fte) 
Voor de wijze waarop de doorstroom 2011 (zowel voor de 1-jarige opleiding=aanvullende 2

e
 jaar van de 

1
e
 fase als voor de 2-jarige opleiding, 1

e
 fase) wordt bepaald verwijzen wij u naar het toewijzingskader 

2011 van het ministerie van VWS (zie bijlage 1) en de uitwerking daarvan in de Subsidieregeling 
zorgopleidingen 2

e
 tranche.  

 
Procedures en criteria voor de toewijzing van de instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte) 

Hierna worden de procedures en de criteria beschreven, die het CBOG zal volgen bij het opstellen van het 
toewijzingsvoorstel in personen en bijbehorende fte voor de instroomplaatsen 2011 voor de opleiding tot 
jeugdarts.  
 

1. Aantal instroomplaatsen 2011 
Het ministerie van VWS heeft voor de opleiding tot jeugdarts het totale aantal instroomplaatsen voor 2011 
vastgesteld op 142 personen. Voor 2010 was het aantal beschikbare instroomplaatsen ook  op 142 
vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende opgaven is voor 2010 een veel lager aantal instroomplaatsen 
toegewezen. In het overleg tussen het CBOG met Actiz, GGD-NL en AJN  is afgesproken, dat deze 
koepelorganisaties bij de opleidingsinrichtingen  extra  zullen benadrukken, dat zij zoveel mogelijk hun 
opgaven instroomplaatsen 2011 bij het CBOG indienen met inachtneming van de gestelde termijnen en 
voorwaarden (zie hierna punt 2 en 4). De komende tijd zal in onderling overleg nog verder bezien worden 

                                                 
2
 Onder een vrijvallende instroomplaats wordt het volgende verstaan: (1) een instroomplaats die in het concept-

toewijzingsvoorstel is toebedeeld aan een opleidingsinrichting, deze geeft echter als reactie aan het CBOG deze 

instroomplaats niet te willen en kunnen accommoderen en (2) instroomplaatsen die niet in het concept-

toewijzingsvoorstel zijn toebedeeld aan opleidingsinrichtingen. 

http://www.cbog.nl/concepttoewijzingsvoorstelAVG2010
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welke andere specifieke maatregelen  nog genomen kunnen worden om de  instroomplaatsen conform de 
ramingen van het CO daadwerkelijk in te vullen.  
  

2. Vereiste voor de opleidingsinrichtingen ten aanzien van de erkenning voor de opleiding tot 
jeugdarts en de subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen 

Opleidinginrichtingen die in 2011 voor een instroomplaats voor de opleiding tot jeugdarts in het 
toewijzingsvoorstel in aanmerking willen komen dienen erkend te zijn als opleidingsinrichting jeugdarts 
uiterlijk op 15 juni  2010 of een volledige en ondertekende aanvraag tot erkenning als opleidingsinrichting 
jeugdarts bij de SGRC uiterlijk op 15 juni 2010 te hebben gedeponeerd die door de SGRC als volwaardig 
is aangemerkt. 
 
NB. Opleidingsinrichtingen dienen, bij het indienen van de subsidieaanvraag in september 2010, te 
verklaren, dat de opleidingsinrichting over een erkenning beschikt voor het verzorgen van de 
zorgopleiding. Indien de SGRC dan nog geen erkenning heeft afgegeven, komt de inrichting in 
ieder geval niet in aanmerking voor subsidiering van opleidingsplaatsen in 2011. 
 
Verder dienen de opleidingsinrichtigen ook te voldoen aan de overige voorwaarden van de 
subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen om in aanmerking te komen om in het toewijzingsvoorstel te 

worden opgenomen.  
 

3. Nieuwe erkenningen  
Het CBOG inventariseert bij de SGRC welke nieuwe of bestaande opleidingsinrichtingen in de periode 
van 16 juni 2009 tot en met 15 juni 2010  een aanvraag tot erkenning (die voldoet aan het gestelde bij 
punt 2) hebben ingediend respectievelijk een nieuwe erkenning hebben ontvangen. Met voorrang zal het 
CBOG in het toewijzingsvoorstel voor deze opleidingsinrichtingen het conform de gestelde 
opleidingseisen minimaal aantal benodigde instroomplaatsen opnemen, indien instroom in betrokken 
opleidingsinrichtingen niet expliciet op grond van het erkenningsbesluit onmogelijk is en voor zover dit 
minimum aantal niet al ingevuld wordt door artsen in opleiding tot jeugdarts, die in een eerder subsidiejaar 
elders met hun opleiding zijn begonnen (peildatum 15 juni 2010 conform SGRC). 
 
Bij het verdelen van het resterende aantal instroomplaatsen delen de opleidingsinrichtingen met een 
nieuwe erkenning mee met de andere opleidingsinrichtingen, waarbij voor de opleidingsinrichtingen met 
een nieuwe erkenning het maximum aantal toe te wijzen instroomplaatsen op 3 personen wordt gesteld.  
 

4. Opgaven opleidingsinrichtingen instroomplaatsen 2011 (periode 20 mei 2010-22 juni 2010). 
Het CBOG zal op basis van de toetsbare en gemotiveerde opgaven van de opleidinginrichtingen zijn 
toewijzingsvoorstellen voor de instroomplaatsen 2011 opstellen. De volgende procedure wordt gevolgd 
voor de opgaven van de opleidingsinrichtingen: 
 
a) Uiterlijk op 20 mei 2010 stelt het CBOG de opleidingsinrichtingen in de gelegenheid via toezending aan 
het CBOG van een gemotiveerde en toetsbare opgave aan te geven hoeveel instroomplaatsen (in 
personen en bijbehorende fte) zij in 2011 zouden willen realiseren.  
 
Met het oog op een eventuele neerwaartse aanpassing in het geval van een overschrijding van de 
opgaven ten opzichte van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen (personen; zie hierna 
onder punt 5, onder ii) wordt de opleidingsinrichtingen tevens gevraagd het aantal geregistreerde 
jeugdartsen (geregistreerd=SGRC registratie als jeugdarts of arts M & G opgeleid in de 
jeugdgezondheidszorg, peildatum 31 mei 2010),dat in de betreffende opleidingsinrichting in de 
jeugdgezondheidszorg werkzaam is en het totale aantal artsen, dat in de opleidingsinrichting in de 
jeugdgezondheidszorg werkzaam is (peildatum 31 mei 2010), op te geven.  
 
Deze gegevens worden gebruikt om voor een opleidingsinrichting de verhouding tussen het aantal 
geregistreerde jeugdartsen en het totale aantal artsen, dat in de opleidingsinrichting in de 
jeugdgezondheidszorg werkzaam is, te bepalen.  
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Indien een opleidingsinrichting deze gegevens niet verstrekt, wordt bij de verwerking van de opgave van 
deze opleidinginrichting er bij punt 5 onder ii van uitgegaan, dat voor deze opleidingsinrichting een hogere 
verhouding (tweede bolletje onder punt 5, ii) geldt dan de verhouding voor de opleidingsinrichtingen, die 
deze gegevens wel verstrekt hebben.  
 
b) Uiterlijk 22 juni 2010 dienen opleidingsinrichtingen de onder punt 4 a genoemde opgave aan het CBOG 
te retourneren om in aanmerking te komen om in het toewijzingsvoorstel opgenomen te worden.  

 
 

5. Verwerking opgaven instroomplaatsen opleidingsinrichtingen in concept-toewijzingsvoorstel CBOG 
Na aftrek van de instroomplaatsen, die met voorrang aan opleidingsinrichtingen met een nieuwe 
erkenning in het toewijzingsvoorstel zijn opgenomen (zie voor definitie hiervoor punt 3) wordt het 
beschikbare aantal resterende instroomplaatsen volgens de opgaven van de opleidingsinrichtingen, die 
voldoen aan het gestelde onder punt 2 tot en met 4, vervolgens op de volgende wijze in het concept-
toewijzingsvoorstel opgenomen. De volgende 2 situaties kunnen worden onderscheiden: 
 
i. Indien het aantal opgegeven instroomplaatsen (personen) kleiner of gelijk is dan het beschikbare aantal 

resterende instroomplaatsen (personen) worden deze instroomplaatsen (personen en bijbehorend 
aantal fte) volledig in het concept-toewijzingsvoorstel opgenomen. 

 ii. Indien het aantal opgegeven instroomplaatsen (in personen) groter is dan het beschikbare aantal  
resterende instroomplaatsen wordt het aantal opgegeven instroomplaatsen (personen en bijbehorend 
aantal fte) aangepast tot het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen (personen). Dit gebeurt 
achtereenvolgens door: 

 
o Allereerst krijgt iedere opleidingsinrichting 1 instroomplaats (1 persoon met het hoogste bijbehorend 

aantal fte uit de opgave van de opleidingsinrichting), uitgezonderd de opleidingsinrichtingen met een 
nieuwe erkenning, waaraan op grond van punt 3 al met voorrang 1 instroomplaats in het 
toewijzingsvoorstel is opgenomen. Vervolgens krijgen opleidingsinrichtingen (maximaal tot aan hun 
opgave en daarnaast nog voor opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning als restrictie 
maximaal 3 instroomplaatsen), die 2 of meer instroomplaatsen (personen) hebben opgegeven een 
tweede instroomplaats (persoon), een derde instroomplaats (persoon) etc, totdat het beschikbare 
aantal resterende instroomplaatsen opgevuld is.  

 
o Indien er na toepassing van de beslisregel, vermeld onder het eerste bolletje, het aantal beschikbare 

resterende instroomplaatsen niet exact opgevuld kan worden en er derhalve sprake zou blijven van 
een overschrijding van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen vindt bijstelling plaats 
voor wat betreft het contingent instroomplaatsen (eerste instroomplaats, tweede instroomplaats, derde 
instroomplaats etc), waardoor het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen overschreden 
wordt. Dit gebeurt door  het hanteren van de volgende beslisregel, te weten: opleidingsinrichtingen 
met een lagere verhouding (bijvoorbeeld 1:8 is een lagere verhouding dan 1:4) tussen het aantal 
geregistreerde jeugdartsen werkzaam op peildatum 31 mei 2010 en het totale aantal artsen dat in de 
opleidingsinrichting in de jeugdgezondheidszorg werkzaam is op peildatum 31 mei 2010 conform de 
opgaven van de opleidingsinrichtingen krijgen de door hen opgegeven eerste of , tweede of derde etc. 
instroomplaats toegewezen boven opleidingsinrichtingen met een hogere verhouding totdat het totale 
beschikbare aantal resterende instroomplaatsen ingevuld is.  

 
o Indien opleidingsinrichtingen een gelijke verhouding aantal geregistreerde jeugdartsen/ totale aantal 

artsen dat in de opleidingsinrichting in de jeugdgezondheidszorg werkzaam is, hebben en op basis 
van voorgaande stap sprake blijft van een situatie van overschrijding van het beschikbare aantal 
resterende instroomplaatsen,hebben opleidingsinrichtingen,waar het minst aantal artsen in opleiding 
zijn tot jeugdarts in 2011 (op basis van doorstroom 2011 conform SGRC, peildatum 31 mei 2010) 
voorrang bij de toewijzing van instroomplaatsen. 
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o Indien op basis van voorgaande stap er nog steeds sprake blijft van een situatie van overschrijding 
van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen, hebben opleidingsinrichtingen, waar het 
aantal artsen in opleiding tot jeugdarts, dat in 2011 in de betreffende opleidingsinrichting uitstroomt uit 
de opleiding (conform gegevens SGRC, peildatum 31 mei 2010) het grootst is, voorrang bij de 
opneming in het toewijzingsvoorstel van instroomplaatsen. 

 
o Indien na toepassing van de hiervoor in het afwegingskader opgenomen criteria het aantal 

beschikbaar gestelde instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het 
aantal toe te kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de instellingen die gelijkelijk 
concurreren om de laatste  instroomplaatsen van het contingent instroomplaatsen, waardoor het 
beschikbare aantal instroomplaatsen overschreden wordt, geen van alle een eerste, of een tweede of 
een derde instroomplaats etc. ontvangen. 

 
 
6. Van concept-toewijzingsvoorstel naar definitief toewijzingsvoorstel CBOG (periode 22 juni 2010-13 

augustus 2010). 
a) Het CBOG formuleert op basis van het onder punt 1 tot en met 5 gestelde een concept-

toewijzingsvoorstel per opleidingsinrichting en stuurt dit uiterlijk 1 juli 2010 aan de 
opleidingsinrichtingen.  

b) Opleidingsinrichtingen dienen op het concept-toewijzingsvoorstel hun zienswijze gemotiveerd en 
toetsbaar kenbaar te maken uiterlijk op 1 augustus 2010.  

c) Reageert de opleidingsinrichting niet dan wel niet tijdig op het concept-toewijzingsvoorstel dan wordt 
er vanuit gegaan dat de opleidingsinrichting akkoord gaat respectievelijk akkoord is gegaan. 
Opleidingsinrichtingen worden in de gelegenheid gesteld om in hun reactie kenbaar te maken of zij 
meer of minder instroomplaatsen (personen en bijbehorende  fte) dan in het concept-toewijzings-
voorstel is aangegeven, wensen en kunnen accommoderen. Eventuele vrijvallende instroomplaatsen 
(personen) worden op basis van het gestelde onder punt 7 verdeeld onder de opleidingsinrichtingen, 
die hebben aangegeven meer instroomplaatsen te wensen en kunnen accommoderen. 

d) Na beoordeling van alle reacties op het concept-toewijzingsvoorstel aan de criteria van het 
afwegingskader stelt het CBOG haar definitief toewijzingvoorstel per opleidingsinrichting op dat 
uiterlijk 13 augustus 2010 naar het ministerie van VWS gestuurd wordt en in afschrift aan de 
opleidingsinrichtingen. 

 
 
7.      Beslisregels bij vrijvallende instroomplaatsen (personen)  
a) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) groter of gelijk is dan het aantal 

instroomplaatsen (personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te 
kunnen accommoderen, dan wordt aan betreffende opleidingsinrichtingen per opleidingsinrichting 
volledig het aantal instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte), dat zij hebben aangegeven meer 
te wensen en kunnen accommoderen, in het definitief toewijzingsvoorstel opgenomen. 

b) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) kleiner is dan het aantal instroomplaatsen 
(personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen 
accommoderen, dan krijgt iedere opleidingsinrichting  allereerst 1 instroomplaats , d.w.z. 1 persoon 
met het hoogste bijbehorend aantal fte conform het aantal instroomplaatsen (personen en fte), dat de 
opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen accommoderen en 
daarnaast nog voor opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning als restrictie, dat daarmee het 
maximum van 3 instroomplaatsen niet overschreden wordt) . Vervolgens krijgen opleidingsinrichtingen 
(maximaal tot aan het aantal instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte), dat zij hebben 
aangegeven meer te wensen en te kunnen accommoderen en daarnaast nog voor 
opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning als restrictie, dat daarmee het maximum van 3 
instroomplaatsen niet overschreden wordt) een tweede instroomplaats (persoon), een derde 
instroomplaats (persoon) etc. Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen 
(personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door toepassing van deze beslisregeling meer 
wensen en kunnen accommoderen, gelijk is aan het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  
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c) Indien er na toepassing van de beslisregel, vermeld onder punt 7 b), het aantal vrijgevallen 
instroomplaatsen (personen) niet exact opgevuld kan worden en er derhalve sprake zou blijven van 
een overschrijding van het aantal vrijgevallen instroomplaatsen vindt bijstelling plaats voor wat betreft 
het contingent instroomplaatsen (eerste instroomplaats, tweede instroomplaats, derde instroomplaats 
etc), waardoor het aantal vrijgevallen instroomplaatsen overschreden wordt. Dit gebeurt door  het 
hanteren van de volgende beslisregel, te weten: opleidingsinrichtingen met een lagere verhouding 
(bijvoorbeeld 1:8 is een lagere verhouding dan 1:4) tussen het aantal geregistreerde jeugdartsen 
werkzaam op peildatum 31 mei 2010 en het totale aantal artsen dat in de opleidingsinrichting in de 
jeugdgezondheidszorg werkzaam is op peildatum 31 mei 2010 conform de opgaven van de 
opleidingsinrichtingen krijgen de door hen opgegeven eerste of , tweede of derde etc. instroomplaats 
toegewezen boven opleidingsinrichtingen met een hogere verhouding. Deze beslisregel wordt 
gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen (personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door 
toepassing van deze beslisregeling meer wensen en kunnen accommoderen gelijk is aan het aantal 
vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  

d) Indien opleidingsinrichtingen een gelijke verhouding aantal geregistreerde jeugdartsen/ totale aantal 
artsen dat in de opleidingsinrichting in de jeugdgezondheidszorg werkzaam is, hebben en op basis 
van punt 7 c) sprake blijft van een situatie van overschrijding van het aantal vrijgevallen 
instroomplaatsen , hebben opleidingsinrichtingen, waar het minst aantal artsen in opleiding zijn tot 
jeugdarts in 2011 (op basis van doorstroom 2011 conform SGRC, peildatum 31 mei 2010) voorrang 
bij de toewijzing van instroomplaatsen. Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het aantal 
instroomplaatsen (personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door toepassing van deze 
beslisregeling meer wensen en kunnen accommoderen gelijk is aan het aantal vrijgevallen 
instroomplaatsen (personen).  

e) Indien op basis van punt 7 d) er nog steeds sprake blijft van een situatie van overschrijding van het 
aantal vrijgevallen instroomplaatsen, hebben opleidingsinrichtingen, waar het aantal artsen in 
opleiding tot jeugdarts, dat in 2011 in de betreffende opleidingsinrichting uitstroomt uit de opleiding 
(conform gegevens SGRC, peildatum 31 mei 2010) het grootst is, voorrang bij de opneming in het 
toewijzingsvoorstel van instroomplaatsen.  Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het aantal 
instroomplaatsen (personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door toepassing van deze 
beslisregeling meer wensen en kunnen accommoderen gelijk is aan het aantal vrijgevallen 
instroomplaatsen (personen).  

f) Indien na toepassing van de hiervoor onder punt 7 b) tot en met e) opgenomen criteria het aantal 
beschikbaar gestelde instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het 
aantal toe te kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de instellingen die gelijkelijk 
concurreren om de laatste  instroomplaatsen van het contingent instroomplaatsen, waardoor het 
beschikbare aantal vrijgevallen instroomplaatsen overschreden wordt, geen van alle een eerste, of 
een tweede of een derde instroomplaats etc. ontvangen. 
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3-3  Opleiding tot arts infectieziekten, tot  TBC-bestrijding en tot medische milieukunde 
 
Het CBOG heeft het afwegingskader afgestemd met GGD-NL, VIZ, sectie infectieziektebestrijding, 
VvAWT en de NVMM. 
 
Doorstroom (fte) 
Voor de wijze waarop de doorstroom 2011 wordt bepaald verwijzen wij u naar het toewijzingskader 2011 
van het ministerie van VWS (zie bijlage 1) en de uitwerking daarvan in de Subsidieregeling 
zorgopleidingen 2

e
 tranche.  

 
Procedures en criteria voor de toewijzing van de instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte) 

Hierna worden de procedures en de criteria beschreven, die het CBOG zal volgen bij het opstellen van het 
toewijzingsvoorstel in personen en fte voor de instroomplaatsen 2011 voor de opleiding (=profiel) tot arts 
infectieziekten, tot arts TBC-bestrijding en tot arts medische milieukunde. 
 
1.Aantal instroomplaatsen 2011 
Het ministerie van VWS heeft conform het advies van het CO voor de opleiding tot arts infectieziekten het 
aantal instroomplaatsen vastgesteld op 7 personen. Voor de opleiding TBC-bestrijding wordt in ieder 
geval uitgegaan van 2 instroomplaatsen (personen) en voor de opleiding tot arts medische milieukunde 3 
instroomplaatsen (personen). VWS heeft voor de profielen arts TBC-bestrijding en medisch milieukundige 
respectievelijk maximaal 3 en 4 instroomplaatsen gereserveerd (zie Toewijzingskader VWS, bijlage 1). 
Deze laatste aantallen zijn onder het voorbehoud, dat daarvoor budgettaire middelen voor beschikbaar 
komen. Duidelijkheid daarover is niet eerder dan eind april 2010 te verwachten. 

 
2.Toelatingsvereisten. 
Opleidinginrichtingen die in 2011 een instroomplaats voor de opleiding tot Arts infectieziekten en/of TBC-
bestrijding en/of medische milieukunde willen realiseren en in aanmerking willen komen voor opneming in 
het toewijzingsvoorstel, dienen erkend te zijn uiterlijk op 15 juni 2010 als opleidingsinrichting voor het 
betreffende profiel of uiterlijk op 15 juni 2010 een volledige en ondertekende aanvraag tot erkenning als 
opleidingsinrichting voor het betreffende profiel  bij te SGRC te hebben gedeponeerd, die door de SGRC 
als volwaardige aanvraag is aangemerkt. 
 
NB. Opleidingsinrichtingen dienen, bij het indienen van de subsidieaanvraag (instroomplaatsen) in 
september 2010, te verklaren, dat de opleidingsinrichting over een erkenning beschikt voor het 
verzorgen van de opleiding in het betreffende profiel. Indien de SGRC dan nog geen erkenning 
heeft afgegeven, komt de inrichting in ieder geval niet in aanmerking voor subsidiering van 
opleidingsplaatsen in 2011. 
 
Verder dienen de opleidingsinrichtingen ook te voldoen aan de overige voorwaarden van de 
subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen om in aanmerking te komen om in het toewijzingsvoorstel te 

worden opgenomen.  
 
3.Nieuwe erkenningen  
Het CBOG inventariseert bij de SGRC welke nieuwe of bestaande opleidingsinrichtingen in de periode 
van 16 juni 2009 tot en met 15 juni 2010 een aanvraag tot erkenning hebben ingediend (die voldoet aan 
punt 2) respectievelijk een nieuwe erkenning hebben ontvangen voor een of meerdere profielen. Met 
voorrang zal het CBOG in het toewijzingsvoorstel voor deze opleidingsinrichtingen het conform de 
gestelde opleidingseisen minimaal aantal benodigde instroomplaatsen opnemen voor het betreffende 
profiel, indien instroom in betrokken opleidingsinrichtingen niet expliciet op grond van het 
erkenningsbesluit onmogelijk is en voor zover dit minimum aantal niet al ingevuld wordt door artsen in 
opleiding voor het betreffende profiel, die in een eerder subsidiejaar elders met hun opleiding zijn 
begonnen (peildatum 15 juni 2010, conform SGRC). 
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Bij het verdelen van het resterende aantal instroomplaatsen voor het betreffende profiel delen de 
opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning voor het betreffende profiel verder mee met de andere 
opleidingsinrichtingen (zie hierna onder punt 5).  
 
4.Opgaven opleidingsinrichtingen instroomplaatsen 2011 (periode 20 mei 2010-22 juni 2010)) 
Het CBOG zal op basis van de toetsbare en gemotiveerde opgaven van de opleidinginrichtingen het 
toewijzingsvoorstel voor de instroomplaatsen 2011 opstellen. De volgende procedure wordt gevolgd voor 
de opgaven van de opleidingsinrichtingen: 
 
a) Uiterlijk op 20 mei 2010 stelt het CBOG de opleidingsinrichtingen in de gelegenheid via toezending aan 
het CBOG van een gemotiveerde en toetsbare opgave aan te geven hoeveel instroomplaatsen (in 
personen en bijbehorende fte) zij per profiel in 2011 zouden willen realiseren.  
 
Met het oog op een eventuele neerwaartse aanpassing in het geval van een overschrijding van de 
opgaven ten opzichte van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen per profiel (personen; zie 
hierna punt 5-1, onder ii, voor profiel infectieziektebestrijding en idem de andere 2 profielen) wordt de 
opleidingsinrichtingen tevens gevraagd het aantal geregistreerde artsen infectieziektebestrijding 
(geregistreerd=SGRC registratie als arts infectieziektebestrijding, peildatum 31 mei 2010) dat in de 
betreffende opleidingsinrichting werkzaam is en het totale aantal artsen, dat in de opleidingsinrichting in 
de infectieziektebestrijding werkzaam is (peildatum 31 mei 2010), op te geven. Deze gegevens worden 
gebruikt om voor een opleidingsinrichting de verhouding tussen het aantal geregistreerde artsen 
infectieziektebestrijding en het totale aantal artsen, dat in de opleidingsinrichting in de 
infectieziektebestrijding werkzaam is, te bepalen.  
Indien een opleidingsinrichting deze gegevens niet verstrekt, wordt bij de verwerking van de opgave van 
deze opleidinginrichting er bij punt 5-1, onder ii van uitgegaan, dat voor deze opleidingsinrichting een 
hogere verhouding (tweede bolletje onder punt 5-1, ii) geldt dan de verhouding voor de 
opleidingsinrichtingen, die deze gegevens wel verstrekt hebben. 
 
b) Uiterlijk 22 juni 2010 dienen opleidingsinrichtingen de onder punt 4a genoemde opgaven aan het 
CBOG te retourneren om in aanmerking te komen om in het toewijzingsvoorstel (instroomplaatsen) 
opgenomen te worden.  
 
Voor de profielen medische milieukunde en TBC-bestrijding dient u bij punt  4 infectieziekte-
bestrijding te lezen als medische milieukunde en/of TBC-bestrijding 
 
5.Verwerking opgaven instroomplaatsen opleidingsinrichtingen in concept-toewijzingsvoorstel CBOG 
 
      5-1 Opleiding arts infectieziektebestrijding 
Na aftrek van de instroomplaatsen, die met voorrang aan opleidingsinrichtingen met een nieuwe 
erkenning voor de opleiding arts infectieziektebestrijding in het toewijzingsvoorstel zijn opgenomen (zie 
voor definitie hiervoor punt 3) wordt het beschikbare  aantal resterende instroomplaatsen volgens de 
opgaven van de opleidingsinrichtingen, die voldoen aan het gestelde onder punt 2 tot en met 4 voor de 
opleiding arts infectieziektebestrijding, vervolgens op de volgende wijze in het concept-toewijzingsvoorstel 
opgenomen. De volgende 2 situaties kunnen worden onderscheiden: 
 
i. Indien het aantal opgegeven instroomplaatsen (personen) kleiner of gelijk is dan het beschikbare aantal 

resterende instroomplaatsen (personen) worden deze instroomplaatsen (personen en bijbehorend 
aantal fte) volledig in het concept-toewijzingsvoorstel opgenomen. 

ii. Indien het aantal opgegeven instroomplaatsen (in personen) groter is dan het beschikbare aantal 
resterende instroomplaatsen wordt het aantal opgegeven instroomplaatsen (personen en bijbehorend 
aantal fte) aangepast tot het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen (personen). Dit gebeurt 
achtereenvolgens door: 

 
o Allereerst krijgt iedere opleidingsinrichting 1 instroomplaats (1 persoon met het hoogste bijbehorend 

aantal fte uit de opgave van de opleidingsinrichting), uitgezonderd de opleidingsinrichtingen met een 
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nieuwe erkenning voor de opleiding arts infectieziektebestrijding, aan wie op grond van punt 3 al met 
voorrang 1 instroomplaats in het toewijzingsvoorstel is opgenomen. Vervolgens krijgen 
opleidingsinrichtingen (maximaal totaan hun opgave), die 2 of meer instroomplaatsen (personen) 
hebben opgegeven een tweede instroomplaats (persoon), een derde instroomplaats (persoon) etc, 
totdat het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen opgevuld is.  

 
o Indien er na toepassing van de beslisregel, vermeld onder het eerste bolletje, het aantal beschikbare 

resterende instroomplaatsen niet exact opgevuld kan worden en er derhalve sprake zou blijven van 
een overschrijding van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen vindt bijstelling plaats 
voor wat betreft het contingent instroomplaatsen (eerste instroomplaats, tweede instroomplaats, derde 
instroomplaats etc), waardoor het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen overschreden 
wordt. Dit gebeurt door het hanteren van de volgende beslisregel, te weten: opleidingsinrichtingen met 
een lagere verhouding (bijvoorbeeld 1: 8 is een lagere verhouding dan 1:4) tussen het aantal 
geregistreerde artsen infectieziektebestrijding werkzaam op peildatum 31 mei 2010 en het totale 
aantal artsen dat in de opleidingsinrichting in de infectieziektebestrijding werkzaam is op peildatum 31 
mei 2010 conform de opgaven van de opleidingsinrichtingen krijgen de door hen opgegeven eerste of 
, tweede of derde etc. instroomplaats toegewezen boven opleidingsinrichtingen met een hogere 
verhouding totdat het totale beschikbare aantal resterende instroomplaatsen ingevuld is.  

 
o Indien opleidingsinrichtingen een gelijke verhouding aantal geregistreerde artsen 

infectieziektebestrijding / totale aantal artsen dat in de opleidingsinrichting in de 
infectieziektebestrijding werkzaam is, hebben en op basis van voorgaande stap er sprake blijft van 
een situatie van overschrijding van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen, hebben 
opleidingsinrichtingen, waar het minst aantal artsen in opleiding zijn tot arts infectieziektebestrijding in 
2011 (op basis van doorstroom 2011 conform SGRC, peildatum 31 mei 2010) voorrang bij de 
toewijzing van instroomplaatsen. 

  
o Indien op basis van voorgaande stap er nog steeds sprake blijft van een situatie van overschrijding 

van het beschikbare aantal resterende instroomplaatsen, hebben opleidingsinrichtingen, waar het 
aantal artsen in opleiding tot arts infectieziektebestrijding dat in 2011 in de betreffende 
opleidingsinrichting uitstroomt uit de opleiding (conform gegevens SGRC, peildatum 31 mei 2010  het 
grootst is, voorrang bij de opneming in het toewijzingsvoorstel van instroomplaatsen. Indien na 
toepassing van de hiervoor in paragraaf 5-1 vermelde opgenomen criteria het aantal beschikbaar 
gestelde instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het aantal toe te 
kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de instellingen die gelijkelijk concurreren 
om de laatste  instroomplaatsen van het contingent instroomplaatsen, waardoor het beschikbare 
aantal instroomplaatsen overschreden wordt, geen van alle een eerste, of een tweede of een derde 
instroomplaats etc. ontvangen. 
 

Voor de profielen medische milieukunde en TBC-bestrijding dient u bij punt 5 
infectieziektebestrijding te lezen als medische milieukunde en/of TBC-bestrijding.  
 
6.Van concept-toewijzingsvoorstel naar definitief toewijzingsvoorstel CBOG (periode 22 juni 2010-13 
augustus 2010. 
a) Het CBOG formuleert op basis van het onder punt 1 tot en met 5 gestelde een concept-

toewijzingsvoorstel op per opleidingsinrichting en stuurt dit uiterlijk 1 juli 2010 aan de 
opleidingsinrichtingen.  

b) Opleidingsinrichtingen dienen op het concept-toewijzingsvoorstel hun zienswijze gemotiveerd en 
toetsbaar kenbaar te maken uiterlijk op 1 augustus 2010.  

c) Reageert de opleidingsinrichting niet dan wel niet tijdig op het concept-toewijzingsvoorstel dan wordt 
er vanuit gegaan dat de opleidingsinrichting akkoord gaat respectievelijk akkoord is gegaan. 
Opleidingsinrichtingen worden in de gelegenheid gesteld om in hun reactie per profiel kenbaar te 
maken of zij meer of minder instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte) dan in het concept-
toewijzingsvoorstel is aangegeven, wensen en kunnen accommoderen. Eventuele vrijvallende 
instroomplaatsen (personen) worden op basis van het gestelde onder punt 7 verdeeld over de 
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opleidingsinrichtingen, die hebben aangegeven meer instroomplaatsen in een profiel te wensen en te 
kunnen accommoderen.  

d) Na beoordeling van alle reacties op het concept-toewijzingsvoorstel aan de criteria van het 
afwegingskader stelt het CBOG haar definitief toewijzingvoorstel per opleidingsinrichting op dat 
uiterlijk 13 augustus 2010 naar het ministerie van VWS gestuurd wordt en in afschrift aan de 
inrichtingen. 

 
 7.      Beslisregels bij vrijvallende instroomplaatsen (personen)  
a) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) groter of gelijk is dan het aantal 

instroomplaatsen (personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te 
kunnen accommoderen, dan wordt aan betreffende opleidingsinrichtingen per opleidingsinrichting 
volledig het aantal instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte), dat zij hebben aangegeven meer 
te wensen en kunnen accommoderen, in het definitief toewijzingsvoorstel opgenomen. 

b) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) kleiner is dan het aantal instroomplaatsen 
(personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen 
accommoderen, dan krijgt iedere opleidingsinrichting  allereerst 1 instroomplaats , d.w.z. 1 persoon 
met het hoogste bijbehorend aantal fte conform het aantal instroomplaatsen (personen en fte), dat de 
opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen accommoderen. Vervolgens 
krijgen opleidingsinrichtingen (maximaal tot aan het aantal instroomplaatsen (personen en 
bijbehorende fte), dat zij hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen accommoderen) een 
tweede instroomplaats (persoon), een derde instroomplaats (persoon) etc. Deze beslisregel wordt 
gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen (personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door 
toepassing van deze beslisregeling meer wensen en kunnen accommoderen, gelijk is aan het aantal 
vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  

c) Indien het aantal instroomplaatsen (personen) niet exact opgevuld kan worden en er derhalve sprake 
zou blijven van een overschrijding van het aantal vrijgevallen instroomplaatsen vindt bijstelling plaats 
voor wat betreft het contingent instroomplaatsen (eerste instroomplaats, tweede instroomplaats, derde 
instroomplaats etc), waardoor het aantal vrijgevallen instroomplaatsen overschreden wordt. Dit 
gebeurt door  het hanteren van de volgende beslisregel, te weten: opleidingsinrichtingen met een 
lagere verhouding (bijvoorbeeld 1:8 is een lagere verhouding dan 1:4) tussen het aantal 
geregistreerde artsen infectieziektebestrijding werkzaam op peildatum 31 mei 2010 en het totale 
aantal artsen dat in de opleidingsinrichting in de infectieziektebestrijding werkzaam is op peildatum 31 
mei 2010 conform de opgaven van de opleidingsinrichtingen krijgen de door hen opgegeven eerste of 
, tweede of derde etc. instroomplaats toegewezen boven opleidingsinrichtingen met een hogere 
verhouding. Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen (personen), dat 
betreffende opleidingsinrichtingen door toepassing van deze beslisregeling meer wensen en kunnen 
accommoderen gelijk is aan het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  

d) Indien opleidingsinrichtingen een gelijke verhouding aantal geregistreerde artsen 
infectieziektebestrijding/ totale aantal artsen dat in de opleidingsinrichting in de 
infectieziektebestrijding werkzaam is, hebben en op basis van punt 7 c) sprake blijft van een situatie 
van overschrijding van het aantal vrijgevallen instroomplaatsen , hebben opleidingsinrichtingen, waar 
het minst aantal artsen in opleiding zijn tot arts infectieziektebestrijding in 2011 (op basis van 
doorstroom 2011 conform SGRC, peildatum 31 mei 2010 ) voorrang bij de toewijzing van 
instroomplaatsen. Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen (personen), dat 
betreffende opleidingsinrichtingen door toepassing van deze beslisregeling meer wensen en kunnen 
accommoderen gelijk is aan het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  

e) Indien op basis van punt 7 d) er nog steeds sprake blijft van een situatie van overschrijding van het 
aantal vrijgevallen instroomplaatsen, hebben opleidingsinrichtingen, waar het aantal artsen in 
opleiding tot infectieziektebestrijding, dat in 2011 in de betreffende opleidingsinrichting uitstroomt uit 
de opleiding (conform gegevens SGRC, peildatum 31 mei 2010) het grootst is, voorrang bij de 
opneming in het toewijzingsvoorstel van instroomplaatsen.  Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het 
aantal instroomplaatsen (personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door toepassing van deze 
beslisregeling meer wensen en kunnen accommoderen gelijk is aan het aantal vrijgevallen 
instroomplaatsen (personen). 
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f) Indien na toepassing van de hiervoor onder punt 7 b) tot en met e) opgenomen criteria het aantal 
beschikbaar gestelde instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het 
aantal toe te kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de instellingen die gelijkelijk 
concurreren om de laatste  instroomplaatsen van het contingent instroomplaatsen, waardoor het 
beschikbare aantal vrijgevallen instroomplaatsen overschreden wordt ) geen van alle een eerste, of 
een tweede of een derde instroomplaats etc. ontvangen. 

 
Voor de profielen medische milieukunde en TBC-bestrijding dient u bij punt 7 infectieziekte-
bestrijding te lezen als medische milieukunde en/of TBC-bestrijding.  
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3-4 Opleiding  psychiatrie 2011 

 
Het CBOG heeft het afwegingskader afgestemd met BOLS, GGZ Nederland en de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 
 
 1  Aantal instroomplaatsen 2011  
Het CBOG gaat voor de landelijk toe te wijzen instroomplaatsen uit van het door de minister van VWS in 
het toewijzingskader 2011 vastgestelde aantal instroomplaatsen (personen). Dit houdt in 150 
instroomplaatsen in totaal, waarvan 117 instroomplaatsen psychiater GGZ en 33 instroomplaatsen 
psychiater ziekenhuizen (variant A) of in totaal 158 instroomplaatsen, waarvan 123 instroomplaatsen 
psychiater GGZ en 35 instroomplaatsen  ziekenhuizen (variant B). Deze laatste aantallen zijn onder 
voorbehoud (zie bijlage 1 Toewijzingskader VWS). 
 
2. Toelatingsvereisten 
Opleidinginrichtingen die in 2011 voor een instroomplaats voor de opleiding tot psychiater in het 
toewijzingsvoorstel in aanmerking willen komen dienen uiterlijk 31 mei  2010 erkend te zijn als 
opleidingsinrichting (algemeen deel=erkenning voor de basisopleiding), blijkens de registratie van de 
MSRC. 
 
NB. Opleidingsinrichtingen dienen, bij het indienen van de subsidieaanvraag (instroomplaatsen) in 
september 2010, te verklaren, dat de opleidingsinrichting over een erkenning beschikt voor het 
verzorgen van de opleiding psychiatrie (algemeen deel). Indien de MSRC dan nog geen erkenning 
heeft afgegeven, komt de inrichting in ieder geval niet in aanmerking voor subsidiering van 
opleidingsplaatsen in 2011. 
 
Verder dienen de opleidingsinrichtingen ook te voldoen aan de overige voorwaarden van de 
subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen om in het toewijzingsvoorstel te worden opgenomen  

 
 3 Toewijzing nieuwe erkenningen 
De minister van VWS ziet graag dat bij de toewijzing van instroomplaatsen rekening wordt gehouden met 
nieuw erkende opleidingsinrichtingen of bestaande opleidingsinrichtingen die een nieuwe erkenning 
hebben gekregen. Het CBOG inventariseert bij de bevoegde instantie (MSRC), welke nieuwe en 
bestaande opleidingsinrichtingen in de periode 1 juni 2009 tot en met 31 mei 2010 een nieuwe erkenning 
voor de medische vervolgopleiding, specifiek de erkenning voor het algemene deel, tot psychiater hebben 
verkregen.  
Het CBOG zal met voorrang het conform de gestelde opleidingseisen minimaal benodigde aantal 
instroomplaatsen (zijnde 1 instroomplaats) aan de betreffende opleidingsinrichting (ziekenhuis dan wel 
GGZ-inrichting) toewijzen, die een nieuwe basiserkenning heeft ontvangen,  indien instroom in betrokken 
opleidingsinrichtingen niet expliciet op grond van het erkenningsbesluit onmogelijk is en voor zover dit 
minimum aantal niet al ingevuld wordt door artsen in opleiding tot psychiater, die in een eerder 
subsidiejaar met hun opleiding zijn begonnen (in casu doorstroom, peildatum 31 mei 2010, conform 
MSRC). Bij de toewijzingsvoorstellen van de overige instroomplaatsen (na aftrek van de instroomplaatsen, 
die met voorrang worden toegewezen) delen de opleidingsinrichtingen, waaraan conform deze paragraaf 
met voorrang instroomplaatsen zijn toegewezen, niet opnieuw mee. 
   

4 Opstellen toewijzingsvoorstellen instroomplaatsen 2011 op basis van advisering door regionale 
overleggen (opleidingsregio’s psychiatrie) onder coördinatie van een landelijk overleg tussen 
BOLS-GGZ Nederland en de NVvP  

Bij het opstellen van de toewijzingsvoorstellen instroomplaatsen psychiatrie voor 2010 heeft overleg en 
advisering plaatsgevonden door regionale overleggen van de betrokken raden van bestuur van 
ziekenhuizen en GGZ-inrichtingen (opleidingsregio‟s psychiatrie). Voor het opstellen van de 
toewijzingsvoorstellen  2011 vindt dit opnieuw  plaats. Het CBOG zal uit het oogpunt van draagvlak en 
inbreng van expertise respectievelijk in en vanuit het veld de toewijzingsvoorstellen opstellen met 
betrokkenheid van een landelijk overleg tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP en van regionale 
overleggen van opleiders en raden van bestuur van betrokken opleidingsinrichtingen (opleidingsregio‟s 
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psychiatrie). Nieuw erkende opleidingsinrichtingen zullen ook hierbij betrokken worden. Hoewel voor 
psychiatrie in de toekomst een meer beleidsrijke verdeling wordt voorgestaan, zal de toewijzing 2011 nog 
plaatsvinden op basis van de toewijzingscriteria van 2010. Dit mede in verband met  de evaluatie van het 
opleidingsfonds gedurende 2010 en het nog niet beschikken over concrete gegevens die een beleidsrijker 
en eenduidige verdeling van opleidingsplaatsen over regio‟s mogelijk maakt. 
 
5 Opstellen landelijk voorstel voor de toewijzing van de instroomplaatsen door het landelijk overleg 

tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP. 
 
5-1 Criteria voor onveranderde situatie 
Het landelijk overleg tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP zal tussen 15 mei en 28 mei 2010 het 
traject in gang zetten, en een landelijk voorstel opstellen voor de toewijzing van de instroomplaatsen over 
de opleidingsinrichtingen, tevens gegroepeerd per opleidingsregio psychiatrie, met inachtneming van de 
volgende punten: 
 
Variant A (150 instroomplaatsen) 
a. Kader instroomplaatsen psychiatrie GGZ is 117 en kader instroomplaatsen psychiatrie 

ziekenhuizen is 33 instroomplaatsen 
b. Aios instroomtoewijzing 2010 = aios instroomtoewijzing 2011 
c.          Instroom 2011 alleen bij opleidingsinrichtingen met erkenning voor de basisopleiding.  
  
Variant B (158 instroomplaatsen) 
a. Kader instroomplaatsen psychiatrie GGZ is 123 en kader instroomplaatsen psychiatrie 

ziekenhuizen is 35 instroomplaatsen 
b. Aios instroomtoewijzing 2010 = aios instroomtoewijzing 2011 
c.          Instroom 2011 alleen bij opleidingsinrichtingen met erkenning voor de basisopleiding. 
d. Instroom op regionaal niveau conform historische verdeling:per opleidingsregio psychiatrie wordt 

1 extra instroomplaats ter beschikking gesteld  
e. Toewijzing extra instroomplaats binnen de opleidingsregio naar opleidingsinrichting op geleide 

van het consolideren van de historische opleidingscapaciteit en met inachtneming van  de 
scheiding instroomplaatsen GGZ (6 instroomplaatsen) en ziekenhuizen (2 instroomplaatsen). 

 
5-2 Criteria voor veranderde situatie (variant A en B) 
Indien er sprake is van nieuwe erkenningen voor de basisopleiding, of erkenningen zijn ingetrokken, dan 
gelden in aanvulling op de criteria van 5-1 de volgende criteria binnen de regio:: 
  
a. Voorrang nieuwe erkenningen (zie hierboven punt 3) 
b. Indien een instelling met een nieuwe erkenning op grond van punt 3 niet met voorrang 1 

instroomplaats wordt toegewezen, krijgt deze instelling bij de reguliere verdeling in het landelijk 
voorstel 1 instroomplaats. 

c. Binnen de opleidingsregio psychiatrie, waarbinnen de instelling met een nieuwe erkenning zich 
bevindt, wordt bij een andere instelling (separaat GGZ en ziekenhuizen) op geleide van het 
consolideren van de historische opleidingscapaciteit 1 instroomplaats in mindering gebracht. 

d. In het geval er sprake is van intrekken van een erkenning (basisopleiding), wordt aan de andere 
instellingen (separaat GGZ en ziekenhuizen) in de opleidingsregio, de betreffende instroomplaatsen 
(conform aios instroomtoewijzing 2010) op geleide van het consolideren van de historische 
opleidingscapaciteit toegewezen.     

 
Uiterlijk  28 mei 2010 stelt het landelijk overleg tussen het BOLS, GGZ Nederland en de NVvP het 
landelijk voorstel voor de toewijzing van de instroomplaatsen psychiatrie voor 2011 vast.  
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6          Advisering opleidingsregio’s psychiatrie over het landelijk voorstel voor de  
toewijzing van de instroomplaatsen. 

 
1).        Het landelijk overleg tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP stuurt uiterlijk 2 juni 2010 

het landelijk voorstel ter advisering toe aan de regionale overleggen van opleiders en bestuurders 
van betrokken GGZ-inrichtingen en ziekenhuizen (opleidingsregio‟s psychiatrie) en in afschrift aan 
het CBOG.  

 
2).        De opleidingsregio‟s psychiatrie volgen in principe het landelijk voorstel. Met inachtneming van  
 het hiervoor gestelde onder 5-1 onder a en c (variant A) en onder a,c en d (variant B) en onder 5-

2, onder a kunnen de opleidingsregio‟s psychiatrie vanwege bijzondere omstandigheden in hun 
advisering afwijken van het landelijk voorstel, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

 
1. er geen voorstellen in strijd met het bepaalde in dit afwegingskader worden gedaan; 
2. binnen de opleidingsregio niet wordt afgeweken van het totale aantal ggz instroomplaatsen enerzijds en 
ziekenhuisplaatsen anderzijds, zoals aangegeven in het landelijk voorstel; 
 
De bijzondere omstandigheden zijn: 
 
a) Continuïteit van de instroom over meerdere jaren of een betere waarborg van de continuïteit van de 

opleidingen in de betreffende regio ten opzichte van het landelijk voorstel (bijvoorbeeld in verband met 
recente ontwikkelingen) 

b) Specifieke speerpunten van een instelling 
c) De case-mix van de patiëntenpopulatie 
d) Te voorziene omvangrijke veranderingen, zoals verbouwingen, verhuizingen, fusie, wisseling van 

opleider en/of intrekking erkenning 
e) Versterking van opleidingsinfrastructuur in de regio‟s door het aangaan van samenwerkingsverbanden 

ten behoeve van diversiteit in of kwaliteitsborging van de opleiding 
 

Van de bijzondere omstandigheden dient in het advies van de opleidingsregio psychiatrie verslag gedaan 
te worden en daarbij wordt concreet aangegeven tot welke wijziging (en) deze hebben geleid. 
 
3).        De adviezen van de opleidingsregio‟s psychiatrie worden uiterlijk 19 juni 2010 naar het landelijk 

overleg tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP gestuurd en is geaccordeerd door de raden 
van bestuur van betrokken inrichtingen.  

4).        Het landelijk overleg tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP zendt het totaaloverzicht van de 
adviezen voor de toewijzing van instroomplaatsen psychiatrie over de opleidingsinrichtingen (GGZ 
inrichtingen en ziekenhuizen) uiterlijk 29 juni 2010 aan het CBOG.  

 
7 Overleggremia 
In onderstaand overzicht staan de besluitvormingsprocedures vermeld, zoals die gevolgd worden bij de 
totstandkoming van de adviezen, zoals in punt 6 beschreven. 
 

Niveau  Opleidersoverleg opleidingsregio psychiatrie  
Deelnemers  Alle opleiders binnen de psychiatrie opleidingen; de (hoofd)opleider kan een 

plaatsvervangend opleider machtigen. 

Proces  De opleiders komen minimaal 1 keer bijeen om te komen tot overleggen over het 
landelijk voorstel 

 Een hoofdopleider neemt hiertoe het initiatief. 

Besluitvorming  Gelijkwaardige (ongewogen) stemverhouding (one man = opleider of 
plaatsvervangend opleider, one vote). 

 Streven naar consensus. 

Communicatie naar 
leden 
bestuurdersoverleg  

 Advies op schrift conform model CBOG ondertekend door alle opleiders van 
desbetreffende inrichtingen met een erkenning voor de basisopleiding  
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Bezwaarprocedure  Indien geen consensus wordt bereikt dan worden de verschillende zienswijzen met 
motivaties schriftelijk conform het model CBOG, ondertekend door betrokken 
opleiders, voorgelegd aan het bestuurders overleg opleidingsregio psychiatrie  

 

Niveau  Bestuurdersoverleg opleidingsregio psychiatrie 
Deelnemers  Per opleidingsinrichting een bestuurder, daarnaast een afvaardiging van de 

opleiders.  

Proces  De deelnemers komen minimaal 1 keer bijeen om te overleggen over het landelijk 
voorstel 

 De voorzitter/coördinator van het bestuurdersoverleg opleidingsregio psychiatrie 
neemt hiertoe het initiatief en brengt in elk geval de relevante voorstellen uit het 
opleidersoverleg in, inclusief knelpunten. 

Besluitvorming  Per inrichting 1 gelijkwaardige (ongewogen) stem  

 Streven naar consensus  

 Afzonderlijke knelpunten worden in samenhang op regioniveau beoordeeld (zo nodig 
na hoor en wederhoor) 

Communicatie naar 
landelijk overleg (en 
terugkoppeling naar 
clusters) 

 Op schrift, ondertekend door alle betrokken opleidingsrichtingen met een erkenning 
voor de basisopleiding 

 Eventuele knelpunten worden op schrift toegelicht 

Bezwaarprocedure  Indien geen consensus wordt bereikt dan wordt het knelpunt beargumenteerd 
voorgelegd aan het landelijk overleg BOLS, GGZ Nederland en NVvP 

 

Niveau  Landelijk overleg BOLS,GGZ Nederland en NVvP 
Deelnemers  BOLS, GGZ Nederland en,NVvP 

Proces  Het landelijk overleg komt minimaal 1 keer bijeen om te komen tot een geaggregeerd 
overzicht van de adviezen en reacties voor de verdeling van de instroomplaatsen per 
inrichting vanuit de regionale bestuurders overleggen psychiatrie opleidingen 

 Bespreken van de gevallen, waarin geen consensus is bereikt en eventuele 
bemiddeling in die gevallen 

 De voorzitter neemt hiertoe het initiatief 

Besluitvorming  Streven naar consensus 

 Het landelijk overleg neemt een definitieve beslissing over het voorstel dat bij het 
CBOG ingediend zal worden.  

Communicatie naar 
CBOG (en 
terugkoppeling naar 
inrichtingen) 

 Op schrift, ondertekend door BOLS, GGZ Nederland en NVvP in afschrift naar de 
opleidingsregio‟s psychiatrie 

 
 
 
8  Opstellen toewijzingsvoorstel instroomplaatsen per opleiding per inrichting (periode 8 juli tot 

uiterlijk 13 augustus 2010) 
a) Na toetsing van de adviezen, zoals het landelijk overleg tussen BOLS, GGZ Nederland en de NVvP 

het die conform punt 6 aan het CBOG heeft gestuurd, aan de criteria van het afwegingskader stelt het 
CBOG per opleidingsinrichting een concept-toewijzingsvoorstel op. 

b) De opleidingsinrichtingen ontvangen het concept-toewijzingsvoorstel uiterlijk 8 juli 2010 voor reactie, 
die uiterlijk 5 augustus 2010 naar het CBOG moet worden gezonden. Reageert de opleidingsinrichting 
niet dan wel niet tijdig op het concept-toewijzingsvoorstel dan wordt ervan uitgegaan, dat de 
opleidingsinrichting akkoord gaat respectievelijk akkoord is gegaan.  

c) De opleidingsinrichtingen worden in de gelegenheid gesteld om in hun reactie tevens kenbaar te 
maken of zij meer of minder instroomplaatsen (personen) dan in het concept-toewijzingsvoorstel is 
aangegeven willen en kunnen accommoderen. Eventuele vrijvallende instroomplaatsen (personen) 
worden door het CBOG conform punt 9 in het definitieve toewijzingsvoorstel toegewezen aan die 
opleidingsinrichtingen, die hebben aangegeven meer instroomplaatsen te willen en kunnen 
accommoderen. 
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d) Na beoordeling van alle reacties op de concept toewijzingsvoorstellen aan de criteria van het 
afwegingskader stelt het CBOG haar definitieve toewijzingsvoorstel per opleidingsinrichting op.  

e) Het CBOG stuurt het definitieve toewijzingsvoorstel uiterlijk 13 augustus 2010 naar het ministerie van 
VWS en aan alle opleidingsinrichtingen het voor hen specifieke gedeelte van het definitieve 
toewijzingsvoorstel.  

 
9           Beslisregels vrijvallende instroomplaatsen 
 
Onderstaande beslisregels worden separaat voor de instroomplaatsen psychiater GGZ en separaat  
voor de instroomplaatsen ziekenhuizen gevolgd. 

 
a) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) groter of gelijk is dan het aantal 

instroomplaatsen (personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te 
kunnen accommoderen, dan wordt aan betreffende opleidingsinrichtingen volledig het aantal 
instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte), dat zij hebben aangegeven meer te wensen en 
kunnen accommoderen, in het definitief toewijzingsvoorstel opgenomen. 

b) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) kleiner is dan het aantal instroomplaatsen 
(personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen 
accommoderen, dan krijgt iedere opleidingsinrichting  allereerst 1 instroomplaats , d.w.z. 1 persoon 
met het hoogste bijbehorend aantal fte conform het aantal instroomplaatsen (personen en fte), dat de 
opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen accommoderen. Vervolgens 
krijgen opleidingsinrichtingen (maximaal tot aan het aantal instroomplaatsen (personen en 
bijbehorende fte), dat zij hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen accommoderen) een 
tweede instroomplaats (persoon), een derde instroomplaats (persoon) etc. Deze beslisregel wordt 
gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen (personen), dat betreffende opleidingsinrichtingen door 
toepassing van deze beslisregeling meer wensen en kunnen accommoderen, gelijk is aan het aantal 
vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  

c) Indien het aantal instroomplaatsen (personen) niet exact opgevuld kan worden en er derhalve sprake 
zou blijven van een overschrijding van het aantal vrijgevallen instroomplaatsen vindt bijstelling plaats 
voor wat betreft het contingent instroomplaatsen (eerste instroomplaats, tweede instroomplaats, derde 
instroomplaats etc.), waardoor het aantal vrijgevallen instroomplaatsen overschreden wordt. Dit 
gebeurt door  het hanteren van de volgende beslisregel: opleidingsinrichtingen, die het hoogste aantal 
artsen in opleiding tot psychiater (fte) hebben conform subsidiebeschikking VWS 2010 (totaal door- en 
instroom in fte, peildatum 31 mei 2010) voorrang bij de opneming in het definitief toewijzingsvoorstel. 
Deze beslisregel wordt gevolgd totdat het aantal instroomplaatsen (personen), dat betreffende 
opleidingsinrichtingen door toepassing van deze beslisregeling meer wensen en kunnen 
accommoderen gelijk is aan het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen).  

d) Indien na toepassing van de hiervoor onder punt 9 a tot en met c tot en met opgenomen criteria het 
aantal vrijgevallen instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het 
aantal toe te kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de instellingen die gelijkelijk 
concurreren om de laatste vrijgevallen  instroomplaatsen van het contingent instroomplaatsen, 
waardoor het beschikbare aantal vrijgevallen instroomplaatsen overschreden wordt  geen van alle een 
eerste, of een tweede of een derde instroomplaats etc. ontvangen. 
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Paragraaf 3-5 Opleiding SEH-arts 
Het CBOG heeft het afwegingskader afgestemd met de NVSHA en het BOLS. Hierna worden de 
procedures en de criteria beschreven, die het CBOG zal volgen bij het opstellen van het 
toewijzingsvoorstel voor de instroomplaatsen 2011 voor de opleiding tot SEH-arts. 
 

1. Aantal instroomplaatsen 2011 
Het ministerie van VWS heeft voor de opleiding tot SEH-arts het totale aantal instroomplaatsen voor 2011 
vastgesteld op 59 personen (1 instroomplaats=1 persoon=1 fte). 
 

2. Toelatingsvereisten 
Opleidingsinrichtingen die in 2011 voor een instroomplaats voor de opleiding tot SEH-arts in het 
toewijzingsvoorstel in aanmerking willen komen dienen uiterlijk 31 maart 2010 erkend te zijn als 
opleidingsinrichting. Instellingen met een erkenning als stageinstelling komen niet in aanmerking voor 
instroomplaatsen. 
 
NB. Opleidingsinrichtingen dienen, bij het indienen van de subsidieaanvraag (instroomplaatsen) in 
september 2010, te verklaren, dat de opleidingsinrichting over een erkenning beschikt voor het 
verzorgen van de opleiding tot SEH-arts. Indien de MSRC dan nog geen erkenning heeft 
afgegeven, komt de inrichting in ieder geval niet in aanmerking voor subsidiering van 
opleidingsplaatsen in 2011. 
 
Verder dienen de opleidingsinrichtingen ook te voldoen aan de overige voorwaarden van de 
subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen om in aanmerking te komen om in het toewijzingsvoorstel te 

worden opgenomen.  
 

3. Nieuwe erkenningen  
Het CBOG inventariseert bij de MSRC welke nieuwe of bestaande opleidingsinrichtingen in de periode 
van 1 juni 2009 tot en met 31 maart 2010 een nieuwe erkenning hebben ontvangen. Met voorrang zal het 
CBOG in het toewijzingsvoorstel voor deze opleidingsinrichtingen het conform de gestelde 
opleidingseisen minimaal aantal benodigde instroomplaatsen opgenomen worden, indien instroom in 
betrokken opleidingsinrichtingen niet expliciet op grond van het erkenningsbesluit onmogelijk is en voor 
zover dit minimum aantal niet al ingevuld wordt door artsen in opleiding tot SEH-arts, die in een eerder 
jaar elders met hun opleiding zijn begonnen (peildatum 31 maart 2010; na correctie voor boventalligheid 
en met uitzondering van de aios, die door ministerie van Defensie bekostigd worden). 
 

4. Advisering over de toewijzingsvoorstellen onder coördinatie van BOLS (periode april 2010-17 mei 
2010)  

a)   Het BOLS vraagt uiterlijk in de eerste helft van april 2010 aan de NVSHA ervoor zorg te dragen, dat 

een (gemandateerde vertegenwoordiging van) betrokken opleiders een advies opstelt voor  
de toewijzing van de instroomplaatsen over de opleidingsinrichtingen, tevens gegroepeerd per OOR,  
met inachtneming van de volgende punten: 

 
1. Besluitvorming in de vergadering van de gemandateerde vertegenwoordiging van betrokken 

opleiders vindt plaats op basis van consensus of bij ontbreken van consensus op basis van 
stemming, waarbij iedere (gemandateerde) opleider 1 stem heeft. 

2. Het advies wordt opgesteld door het hanteren van de criteria in de volgorde, zoals hierna 
aangegeven: 

 
I Voorrang nieuwe erkenningen (zie hierboven punt 3) 
 
II Maximaal wordt aan de opleidingsinstellingen met zelfstandige erkenning 3 instroomplaatsen 

toegewezen (bij de toepassing van de criteria uit het basiskader, het aanvullend kader en ook bij 
de toepassing van de beslisregels bij vrijvallende instroomplaatsen;zie hierna bij punt 7)  
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III Basiskader (eerste toedelingsronde) 
Na aftrek van de instroomplaatsen, die op grond van criterium I, dienen te worden toegewezen, worden  
op grond van het basiskader allereerst aan de hand van de volgende criteria instroomplaatsen 
toegewezen: 
 
1. Alle opleidingsinstellingen met een zelfstandige erkenning krijgen allereerst 1 instroomplaats.  
2. Vervolgens wordt de opleidingscapaciteit 2011 in fte per instelling bepaald (peildatum 31 maart 2010, 

conform MSRC na correctie voor boventallige aios en met uitzondering van de aios, die door 
ministerie van Defensie bekostigd worden), waarbij meegenomen wordt: 

 
a) De instroom, die na de peildatum van  31 maart 2010 nog conform de subsidiebeschikking VWS 

2010 in de opleidingsinstelling mag instromen. Hierbij wordt verondersteld, dat deze instromers 
het gehele jaar 2011 in diezelfde opleidingsinstelling hun opleiding zullen vervolgen (per instromer 
1 fte). 

b) De instroomplaats (1 persoon=1 fte) 2011, die op grond van punt 1 aan de opleidingsinstelling 
wordt toegewezen. 

c) De doorstroom 2011 (conform MSRC, peildatum 31 maart 2010 in fte; na correctie voor 
boventallige aios en met uitzondering van de aios, die door ministerie van Defensie bekostigd 
worden) van opleidingsinstellingen met een stage-erkenning wordt toegerekend aan de 
moederinstelling, waarmee de betreffende stageinstelling een samenwerkingsverband heeft. Bij 
een samenwerkingsverband met meerdere moederinstellingen vindt toerekening plaats van de 
aios die als doorstroom 2011 in de stageinstelling hun opleiding vervolgen, aan die 
moederinstelling, waar de aios als instromer met zijn opleiding is begonnen. 

3. Op basis van een minimale streefopleidingscapaciteit van 6.0 fte voor 2011 per opleidingsinstelling 
wordt aan de opleidingsinstellingen toegewezen: 
a)  0 instroomplaatsen, indien de opleidingscapaciteit 2011, zoals die conform  III, punt  2, bepaald 

is,  6.0 fte of hoger is. 
b)  1 instroomplaats, indien de opleidingscapaciteit 2011, zoals die conform  III, punt  2, bepaald is,    

5.0 fte of hoger is, maar lager dan 6.0 fte. 
c)  2  instroomplaatsen, indien de opleidingscapaciteit 2011, zoals die conform III, punt  2, bepaald is 

lager is dan 5.0 fte. 
4. Het totale aantal instroomplaatsen, dat aan een opleidingsinstelling op grond van het basiskader 

wordt toegewezen is 1 instroomplaats conform punt 1 plus het aantal instroomplaatsen, dat op grond 
van punt 3 (0, 1 of 2 instroomplaatsen) aan de opleidingsinstelling wordt toegewezen (in totaal dus 
maximaal 3 instroomplaatsen, indien punt 3, onder c van toepassing is).  

 
IV Aanvullend kader (tweede toedelingsronde) 
De instroomplaatsen, die na toepassing van onderdeel I (Voorrang nieuwe erkenningen) en onderdeel II 
(Het basiskader), nog resteren, worden op grond van het aanvullende kader aan de hand van de 
volgende criteria toegewezen:   
 
5. Opleidingsinstellingen, waar op grond van het basiskader  punt 3, c van toepassing is, delen verder 

niet meer mee met de verdeling van de instroomplaatsen op grond van het aanvullend kader.    
6. Opleidingsinstellingen, die na toepassing van het basiskader een opleidingscapaciteit hebben  van 7.0 

fte of hoger, delen verder niet meer mee met de verdeling van de instroomplaatsen op grond van het 
aanvullende kader.  

7. Voor alle opleidingsinstellingen, aan welke nog instroomplaatsen op grond van het aanvullende kader 
kunnen worden toegewezen, wordt op basis van de inventarisatie van de NVSHA (peildatum 1 april 
2010, onder alle opleidingsinstellingen) een rangorde bepaald aan de hand van het aantal 
gecertificeerde SEH-artsen in fte (inclusief de in het buitenland opgeleide SEH-artsen en artsen met 
een vergelijkbare kwalificatie, te beoordelen door de plenaire visitatiecommissie SEH), dat op 
peildatum 1 april 2010 door de opleidingsinstelling is aangesteld en in de betreffende 
opleidingsinstelling werkzaam is. Des te hoger het aldus bepaalde aantal gecertificeerde SEH-artsen 
in fte, des te eerder komt de opleidingsinstelling in aanmerking voor 1 extra instroomplaats.  
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8. Op basis van punt 7 wordt per opleidingsinstelling 1 extra instroomplaats toegewezen, totdat het 
totale aantal beschikbare instroomplaatsen (59) ingevuld is. Indien er sprake is van een gelijk aantal 
gecertificeerde SEH-artsen in fte, zoals vastgesteld op grond van punt 7, dan heeft een 
opleidingsinstelling, die een lagere opleidingscapaciteit 2011 in fte (in- en doorstroom in fte tezamen 
na toepassing van het basiskader en aanvullend kader) voorrang boven een andere 
opleidingsinstelling. 

9. Indien er na toepassing van punt 8 nog sprake blijft van een ex aequo situatie wordt gekeken naar de 
uitstroom in 2011 in personen per opleidingsinstelling (conform MSRC, peildatum 31 maart 2010, 
aantal personen; na correctie voor boventallige aios en met uitzondering van de aios, die door 
ministerie van Defensie bekostigd worden). Des te groter deze uitstroom is, des te eerder komt de 
opleidingsinrichting in aanmerking voor de extra instroomplaats. Indien dan ook nog sprake blijft van 
ex aequo situatie, dan wordt nog gekeken naar het gemiddelde moment van uitstroom van de 
uitstromers 2011. Des te eerder dit gemiddelde moment van uitstroom is, des te eerder komt de 
opleidingsinrichting in aanmerking voor de extra instroomplaats.       

10. Indien na toepassing van de hiervoor in het aanvullend kader  opgenomen criteria het aantal 
resterende te toe te wijzen instroomplaatsen in personen nog steeds wordt overschreden, dan wordt 
het aantal toe te kennen instroomplaatsen in personen zodanig beperkt dat de x instellingen die 
gelijkelijk concurreren om de laatste y instroomplaatsen (waarbij x > y) geen van alle een 
instroomplaats ontvangen uit deze y instroomplaatsen. 

 

b). Uiterlijk 17 mei 2010 stuurt de NVSHA het betreffende advies met een toelichting en motivatie naar 

het BOLS en in afschrift aan het CBOG. 
 

c). Het BOLS legt het betreffende advies voor aan de OOR‟s.  Er kunnen zich bijzondere  

omstandigheden voordoen, op grond waarvan het OOR in zijn advisering afwijkt van het advies, zoals 

vermeld onder punt b). Deze bijzondere omstandigheden zijn:  

 

 Specifieke speerpunten van een instelling zoals neurotraumata, thoraxchirurgie etc.  
 De case-mix van de patiëntenpopulatie (bijzondere variatie binnen patiënten populatie zoals 

etniciteit) 

 Te voorziene omvangrijke veranderingen, zoals verbouwingen, verhuizingen, fusie en wisseling 
van opleider 

 Versterking van opleidingsinfrastructuur in de regio‟s (OOR) door het aangaan van 
samenwerkingsverbanden tbv diversiteit in de opleiding. 

 

Van de bijzondere omstandigheden, genoemd onder punt c), dient via het BOLS in de adviezen van de 

OOR‟s verslag gedaan te worden. 
 

d). BOLS zal deze adviezen uiterlijk op 15 juni 2010, ondertekend door de Raden van Bestuur van de 

opleidende instellingen, toesturen aan het CBOG. Hierbij wordt aan het CBOG per instelling aangegeven 
op welke wijze deze bijzondere omstandigheden hebben geleid tot een andere verdeling dan het advies 
van de NVSHA. 
 

e). Het CBOG dient op basis van deze verslaglegging de motivatie van de afwijking te kunnen toetsen. 

Het CBOG deelt het BOLS uiterlijk 25 juni 2010  het resultaat van deze toetsing mede, waarna 
overgegaan kan worden tot het opstellen van de concept-toewijzingsvoorstellen op instellingsniveau door 
het CBOG.  
 

f). Het CBOG stuurt concept-toewijzingvoorstel toe aan de instellingen voor reactie uiterlijk op 1 juli 2010.  

Reactietermijn voor de instellingen hierop is 3 weken (uiterlijk 22 juli 2010). Instellingen worden in de  
gelegenheid gesteld om in hun reactie tevens kenbaar te maken of zij meer of minder instroomplaatsen  
(personen) dan in het concept-toewijzingsvoorstel is aangegeven willen en kunnen accommoderen.   
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Eventuele vrijvallende instroomplaatsen (personen) worden door het CBOG op basis van punt 7 in het 
definitieve toewijzingsvoorstel toegewezen aan die inrichtingen, die hebben aangegeven meer 
instroomplaatsen te willen en kunnen accommoderen  

g). Na beoordeling van de reacties van de instellingen aan de criteria van het afwegingskader stelt het 

CBOG definitief toewijzingsvoorstel op, dat uiterlijk 13 augustus 2010 aan VWS en de instellingen  wordt 
gezonden.  
 
 
 7.      Beslisregels bij vrijvallende instroomplaatsen (personen) 
a) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) groter of gelijk is dan het aantal 

instroomplaatsen (personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te 
kunnen accommoderen, dan wordt aan betreffende opleidingsinrichtingen per opleidingsinrichting 
volledig het aantal instroomplaatsen (personen en bijbehorende fte), dat zij hebben aangegeven meer 
te wensen en kunnen accommoderen, in het definitief toewijzingsvoorstel opgenomen. 

b) Indien het aantal vrijgevallen instroomplaatsen (personen) kleiner is dan het aantal instroomplaatsen 
(personen), dat opleidingsinrichtingen hebben aangegeven meer te wensen en te kunnen 
accommoderen, dan worden volgens de beslisregels van het aanvullend kader de vrijgevallen 
instroomplaatsen toegewezen aan betreffende opleidingsinrichtingen.  
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Paragraaf 4 Afwegingskader zorgopleidingen B 
 
 
4-1.  Inleiding en afwegingskader op hoofdlijnen 
 
4-1-1  Inleiding 
 
Deze paragraaf beschrijft voor vier opleidingen (gezamenlijk genoemd: Zorgopleidingen B) hoe de 
instroomplaatsen en doorstroomplaatsen worden verdeeld over de opleidingsinrichtingen

3
. Daarvoor 

gelden de voorwaarden uit het Toewijzingskader 2011 van VWS (zie bijlage 1). Het betreft de volgende 
opleidingen:  
 
1. Gezondheidszorgpsycholoog in: 

a. geestelijke gezondheidszorg 
b. epilepsiecentra 
c. gehandicaptenzorg 
d. ziekenhuizen 
e. revalidatiecentra 
f. verpleeghuiszorg 

2. Klinisch psycholoog in: 
a. geestelijke gezondheidszorg 
b. gehandicaptenzorg 
c. ziekenhuizen 

3. Psychotherapeut in: 
a. geestelijke gezondheidszorg 
b. gehandicaptenzorg 

4. GGZ-verpleegkundig specialist 
 
Het CBOG heeft het afwegingskader afgestemd met GGZ Nederland, NIP, CONO, LOGO, Actiz, VGN, 
NFU en NVZ.  
 
De opbouw van paragraaf is als volgt:  
 
Paragraaf 4-1  Inleiding en afwegingskader op hoofdlijnen 
Paragraaf 4-2  Toelatingsvereisten 
Paragraaf 4-3   Toewijzing van instroomplaatsen met voorrang (nieuwe erkenningen) 
Paragraaf 4-4 Toewijzingssystematiek  2011 (doorstroom in fte en instroom in personen fte) en  

concept-toewijzingsvoorstel 
Paragraaf 4-5  Zienswijze opleidingsinrichtingen en definitief toewijzingsvoorstel 
  
4-1-2  Afwegingskader op hoofdlijnen 
De systematiek volgt in grote lijnen die van de toewijzing van 2010 en kent verschillende fasen. In het 
toewijzingskader van VWS is per opleiding per sector (in totaal 12 categoriëen) het totaal aantal 
beschikbare opleidingsplaatsen bepaald (in fte;zie bladzijde 12 van bijlage 1, Toewijzingskader 2011 
VWS en kolom 3 van schema 1 van paragraaf 4-4). Op basis van hetzelfde evenwichtsmodel als voor de 
ronde 2010 is –op een enkele uitzondering na- vervolgens de verhouding tussen doorstroomplaatsen 
(indicatief kader doorstroom in fte)  en instroomplaatsen (kader instroom in personen en fte) per opleiding 
per sector bepaald.  
Evenals vorig jaar zal het CBOG bij het opstellen van de toewijzingsvoorstellen weer nauw samenwerken 
met het CONO en gebruik maken van de CONO-inventarisatie opleidingsplaatsen 2011. Het CONO zal 

                                                 
3
 “Opleidingsinrichtingen” is de term die gebruikt wordt in de Subsidieregeling Zorgopleidingen van VWS. In het veld 

van de opleidingsinstituten (= scholen) wordt in dit verband gesproken van “praktijkinstellingen”. In de tekst worden de 
termen gebruikt uit de subsidieregeling. 
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daarbij aansluiten bij bestaande administraties;eerst doen de opleidingsinstituten (=scholen) een opgave 
van de personen, die in opleiding zijn in 2011 (doorstroom) en gepland zijn te komen in 2011 (instroom) 
en vervolgens verifiëren de opleidingsinrichtingen (=praktijkinstellingen) deze opgave. Ook vraagt het 
CONO aan de opleidingsinstituten welke opleidingsinrichtingen voor welke opleidingen over een (nieuwe) 
erkenning beschikken (peildatum 30 april 2010) en toetst op boventalligheid.  Vervolgens levert het CONO 
een totaaloverzicht aan van de relevante gegevens aan het CBOG, die daarna de concept-
toewijzingsvoorstellen (doorstroom in fte en instroom in personen en fte) opstelt. De criteria op basis 
waarvan het CBOG dit doet staan in paragraaf 4-2  tot en met 4-4.  Opleidingsinrichtingen worden in de 
gelegenheid gesteld op het concept- toewijzingsvoorstel hun zienswijze aan het CBOG kenbaar te maken. 
Als sluitstuk van het toewijzingsproces 2011 beoordeelt het CBOG alle binnengekomen reacties aan de 
hand van de criteria van het afwegingskader en stelt per opleidingsinrichting een definitief 
toewijzingsvoorstel op. Het toewijzingsproces start in april 2010 en eindigt uiterlijk (toezending definitief 
toewijzingsvoorstel aan VWS en opleidingsinrichtingen) op 13 augustus 2010 (zie bijlage voor 
tijdsplanning;bijlage volgt nog)    
 
4-2. Toelatingsvereisten 
 
4-2-1 Erkenningsvereisten 
Opleidingsinrichtingen dienen per 30 april 2010 voor elk van de zorgopleidingen waarvoor men 
instroomplaatsen of doorstroomplaatsen wil aanvragen over een „verklaring van erkenning‟ te beschikken. 
In deze verklaring van erkenning, uiterlijk 30 april 2010, staat in ieder geval aangegeven: 
o Naam van de erkende opleidingsinrichting en de locatie die is erkend 
o Soort opleiding waarvoor de erkenning is afgegeven 
o Naam van de opleider 
o Startdatum en einddatum van erkenning van de opleidingsplaats. 
De verklaring is gedateerd en ondertekend door de voorzitter van het opleidingsinstituut. 
 
Het CONO verzoekt in verband hiermee uiterlijk op 10 april 2010 de opleidingsinstituten om uiterlijk op 9 
mei 2010 per opleidingsinrichting en per zorgopleiding aan de hand van een daartoe bevoegd 
opleidingsinstituut afgegeven “ verklaring van erkenning” aan te geven welke opleidingsinrichtingen op de 
peildatum 30 april 2010 beschikken over een erkenning.   
Het CONO verstrekt het CBOG uiterlijk op 10 mei 2010 een overzicht van de erkende 
opleidingsinrichtingen op peildatum 30 april 2010, zodat het CBOG uiterlijk op 14 mei 2010 (zie hierna 4-
2-2) het verzoek kan  doen aan betreffende opleidingsinrichtingen om relevante  documenten aan het 
CBOG te overleggen, indien onduidelijk is of de opleidingsinrichting een instelling is, die toegelaten is tot 
de subsidieregeling 2

e
 tranche zorgopleidingen. Tevens geeft het CONO in dit overzicht aan welke 

opleidingsinrichtingen een nieuwe erkenning is verleend voor welke zorgopleiding (zie verder par. 4-3) 
 
 
4-2-2 Toelatingsvereisten subsidieregeling 
 
Controle CBOG op toelating tot Opleidingsfonds: Gezondheidszorgpsycholoog verpleeghuiszorg 
Indien onduidelijkheid bestaat of een opleidingsinrichting een tot de Subsidieregeling zorgopleidingen 2

e
 

tranche toegelaten opleidingsinrichting tot gezondheidszorgpsychologen voor verpleeghuiszorg is, 
verzoekt het CBOG uiterlijk 14 mei 2010 aan de opleidingsinrichting om uiterlijk 4 juni 2010 een bewijs 
(opgave CBIG) aan het CBOG te overleggen, dat de opleidingsinrichting over een toelating krachtens de 
Wet Toelating Zorginstelgen beschikt voor de functies Verblijf en Behandeling op grondslag van 
“psychogeriatrische aandoening of beperking” of op grondslag “somatische aandoening of beperking” en 
tevens voor genoemde functies (eveneens conform CIBG-opgave) over meer dan 10 plaatsen beschikt.  
Na 4 juni 2010 ontvangen reacties worden niet in het toewijzingsvoorstel opgenomen. 
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Controle CBOG op toelating tot Opleidingsfonds: overige zorgopleidingen B 
Indien onduidelijkheid bestaat of een opleidingsinrichting een tot de Subsidieregeling zorgopleidingen 2

e
 

tranche toegelaten opleidingsinrichting is voor  (een van) de overige zorgopleidingen B, verzoekt het 
CBOG uiterlijk 14 mei 2010 aan de opleidingsinrichting om uiterlijk 4 juni 2010 een contract van de 
opleidingsinrichting met een zorgverzekeraar aan het CBOG te overleggen, waaruit blijkt dat de 
opleidingsinrichting aanbieder is van curatieve GGZ-zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (sector 
GGZ). Na 4 juni 2010 ontvangen reacties worden niet in het toewijzingsvoorstel opgenomen. 
 
 
Indien een opleidingsinrichting betreffend verzoek is gedaan, dient de opleidingsinrichting op 
uiterlijk 4 juni 2010 de gevraagde documenten te overleggen. Na die datum ontvangen reacties van 
opleidingsinrichtingen worden niet meer in behandeling genomen.  
 
 
4-3.  Toewijzing van instroomplaatsen met voorrang (nieuwe erkenningen) 
Nieuwe of bestaande opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning voor een zorgopleiding, die in de 
periode van 1 juni 2009 tot en met 30 april 2010 toegekend is, zullen met voorrang in het 
toewijzingsvoorstel  worden opgenomen.  Het betreft het minimaal aantal instroomplaatsen, dat volgt uit 
betreffende opleidingseisen, indien instroom in betrokken opleidingsinstellingen niet expliciet op grond van 
het desbetreffende specifieke besluit onmogelijk is en voor zover dit minimum aantal niet al ingevuld wordt 
door een opleideling, die in een eerder jaar dan het subsidiejaar 2011 met hun opleiding zijn begonnen (in 
casu de doorstroom, peildatum 30 april 2010, conform het CONO-register).  
Voor nieuwe erkenningen bij de opleiding GGZ-verpleegkundig specialist geldt een minimum van twee 
opleidingsplaatsen (2 personen) en bij de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en  klinisch 
psycholoog geldt een minimum van 1 opleidingsplaats (1 persoon). 
 
 
4-4.  Toewijzingssystematiek  2011 (doorstroom in fte en instroom in personen en fte) en 

concept-toewijzingsvoorstel. 
 
4-4-1 Indicatief kader doorstroom (in fte) en kader instroom (personen en fte) per opleiding per 

sector.  
Het totaal van de opleidingsplaatsen voor in- en doorstroom, dat  als kader geldt per zorgopleiding en per 
sector bij het opstellen van de toewijzingsvoorstellen, wordt als volgt bepaald.  
 
Voor de zorgopleidingen B bestaan nog geen ramingen. In afwachting van de ramingen die het 
Capaciteitsorgaan in samenwerking met het CONO en GGZ Nederland thans ontwikkelen wordt 
uitgegaan van een pragmatische aanpak om de instroom te bepalen.  
In het VWS-toewijzingskader ligt het totaal aantal plaatsen aan in- en doorstroom vast (in fte;zie bladzijde 
12 van bijlage 1=bijlage 3 bij het toewijzingskader van VWS). In dit CBOG-afwegingskader is conform de 
aanpak voor 2010 modelmatig berekend hoe de verhouding tussen in- en doorstroom moet zijn om: 
 

a. voor ingestroomde opleidelingen in 2010 en eerder de doorstroom in 2011 (na correctie voor 
boventalligheid)  te kunnen garanderen; 

b. geen grote schommelingen in de jaarlijkse instroom meer te hebben. 
 
Voor 2011 zijn zodoende ongeveer een gelijk aantal door –en instroomplaatsen beschikbaar als in 2010, 
met uitzondering van de opleiding GZ-psycholoog, GGZ, psychotherapeut GGZ en klinisch psycholoog 
GGZ. In overleg tussen VWS en GGZ-NL is –gelet op de structurele onderbenutting bij de opleiding 
klinisch psycholoog, GGZ en overschrijdingen bij de  opleidingen GZ-psycholoog en psychotherapeut in 
de sector GGZ de afgelopen jaren- het kader opleidingsplaatsen klinisch psycholoog, GGZ verlaagd en 
het kader voor de andere 2 opleidingen in de sector GGZ  op basis van een verdeelsleutel met de 
daardoor ontstane ruimte verhoogd.  
In het model voor berekening van de verhouding tussen in- en doorstroom wordt uitgegaan van een 
gelijkmatige verdeling over de opleidingsjaren en daarmee gelijke opleidingscohorten. Vanuit dit 
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uitgangspunt wordt het totaal aantal beschikbaar gestelde instroom- en doorstroomplaatsen in fte‟s per 
sector gedeeld door de duur van de opleiding. Dat geeft de instroom in personen (zie kolom 5 van schema 
1). Deze instroom in personen wordt vertaald in instroom in fte‟s aan de hand van de volgende 3 factoren 
per zorgopleiding per sector:  

 startmoment van de opleiding (de factor kan liggen tussen 1/12 (opleiding start in december en 
duurt in dat jaar slechts 1 van de 12 maanden) en 1 (opleiding start in januari en duurt 12 van de 
12 maanden).  

 de opleiding wordt in deeltijd gevolgd (de factor kan liggen tussen 0 en 1 (1 = voltijds).  

 het betreft een deeltijd-arbeidsovereenkomst (de factor kan liggen tussen 0 en 1 (1 = voltijds)). 

  

Deze drie factoren samen leiden tot de zogenaamde instroomfactor  (zoals te zien in kolom 6 van  

schema 1).Toegepast op de instroom in personen geeft dat de maximale instroom in fte‟s (kolom 7 in 

schema 1).  
 
Op basis daarvan kan vervolgens de indicatieve doorstroom (=totaal kader in fte opleidingplaatsen per 
opleiding per sector conform het VWS-toewijzingskader minus maximale instroom in fte‟s) worden 
bepaald (kolom 8 van schema 1=kolom 3 minus kolom 7). Per zorgopleiding per sector is een en ander 
opgenomen in schema 1. 
 
 

 
2 3 4 5 6 7 8 

SCHEMA 1  
 
Instroom en doorstroom 2011, op 
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GZ psycholoog in de GGZ GGZ 662,22 2,00 331 0,64 211,84 450,38 

GZ psycholoog in de GHZ GHZ 53,00 2,00 27 0,76 20,52 32,48 

GZ psycholoog in de ZKH ZKH 65,70 2,00 33 0,68 22,44 43,26 

GZ psycholoog in de REV REV 7,10 2,00 4 0,75 3,00 4,10 

GZ psycholoog in de VPL VPL 50,00 2,00 30 0,71 21,30 28,70 

GZ psycholoog in de EPI EPI 2,17 2,00 1 0,76 0,76 1,41 

klinisch psycholoog in de GGZ GGZ 144,99 3,00 48 0,68 32,64 112,35 

klinisch psycholoog in de GHZ GHZ 1,14 3,00 0 0,75 0,00 1,14 

klinisch psycholoog in de ZKH ZKH 34,70 3,00 12 0,59 7,08 27,62 

Psychotherapeut in de GGZ GGZ 120,05 1,75
4
 69 0,36 24,84 95,21 

Psychotherapeut in de GHZ GHZ 0,52 2,00 0 0,50
5
 0,00 0,52 

Verpleegkundig specialist GGZ   163,12 3,00 70
6
 0,95 66,50 96,62 

 

                                                 
4
 Psychotherapeut in de GGZ: voltijdsduur opleiding vastgesteld op 1,75 omdat gemiddeld de helft van de 

opleidelingen (conform CONO-register) de opleiding verkort volgt, namelijk anderhalf jaar voltijds in plaats van 

regulier twee jaar voltijds.  
5
 Psychotherapeut in de GHZ: instroomfactor geraamd op 0,5 (2-jarige opleiding in 4 jaar of een 1,5-jarige opleiding 

in 3 jaar).  
6
 Verpleegkundig specialist GGZ: maximale instroom in personen is inclusief uitvalspercentage van 29,23% 
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N.B. In de tabel staan de instroomfactoren vermeld, zoals die vorig jaar bij de ronde toewijzing 
2010 zijn gebruikt. Onderzoek loopt nog naar deze instroomfactoren met inbegrip van de 
mogelijkheid om deze te baseren op meer actuele gegevens. 
 
 
4-4-2 Toewijzingscriteria per opleiding per sector voor de door- en instroomplaatsen 
 
4-4-2-1 Toewijzing instroomplaatsen  
 
Gezien voorgaande jaren is de verwachting voor 2011 dat voor diverse opleidingen het gewenste aantal 
instroomplaatsen (conform CONO-inventarisatie; personen) groter zal zijn dan het kader instroom. Bij de 
toewijzing wordt daarom primair uitgegaan van de volgende toewijzingscriteria: 
 

 het minimum noodzakelijke aantal instroomplaatsen (personen) toekennen met voorrang aan 
opleidingsinrichtingen met een nieuwe erkenning  (voorwaarde voortvloeiend uit het 
toewijzingskader van VWS) 

 overige instroomplaatsen (personen) toewijzen op basis van gemiddelde instroom in het verleden 
conform subsidiebeschikking VWS (jaren 2009 en 2010). 

 
Bij over- dan wel overschrijding na toepassing van deze criteria (overige instroomplaatsen) vindt voor alle 
opleidingsinrichtingen op gelijke wijze nog een ophoging plaats of verlaging van het aantal 
instroomplaatsen (personen) tot het niveau van het beschikbare aantal instroomplaatsen. Tenslotte wordt 
bij het aldus vastgestelde aantal instroomplaatsen (personen) zoveel mogelijk op basis van de opgave in 
fte van de opleidingsinrichting voor dit aantal personen (op basis van de volgorde van moment van 
instroom conform CONO-inventarisatie) het bijbehorende aantal fte‟s bepaald (zie bijlage 2 beslisregels). 
Zowel bij het aantal toe te wijzen personen als fte geldt als bovengrens de opgave van de 
opleidingsinrichting.    
 
 
4-4-2-2 Toewijzing doorstroomplaatsen (fte). 
 
Opleidelingen in de doorstroom 2011 zullen, zoals geregistreerd bij het CONO na correctie voor 
boventalligheid, volledig in het CBOG toewijzingsvoorstel voor de doorstroom 2011(in fte)  worden 
opgenomen. Mocht zodoende het indicatieve doorstroomkader worden overschreden dan geldt hiervoor 
het volgende (als ook al gold in het afwegingskader 2010): 
 

Als het totaal van de doorstroom in fte‟s zoals voortvloeiend uit paragraaf 4-5. per zorgopleiding B per 
sector groter is dan de indicatieve doorstroom zoals opgenomen in schema 1, dan zal, voor zo ver 
nodig, in de daarop volgende 4 jaren vanaf 2012 de overschrijding worden teruggehaald door ten eerste 
de groei van het maximaal ter beschikking te stellen aantal fte‟s voor in- en doorstroom op nul te stellen. 
Mocht de overschrijding daarboven uitgaan dan zal vervolgens een korting in de orde van 10 tot 15 
fte‟s worden toegepast op het jaarlijks maximaal ter beschikking te stellen aantal fte‟s voor in- en 
doorstroom per jaar en mocht de overschrijding toch nog hoger uitvallen dan zullen ten slotte de 
normbedragen daarop worden aangepast.‟ 

 
In het geval het kader doorstroom voor een opleiding in bepaalde sector onderschreden wordt (in fte‟s), 
zal het kader instroom in fte‟s en personen overeenkomstig worden verhoogd, maximaal met 10 %.   
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4-4-3  Stappen bij het opstellen van concept-toewijzingsvoorstel 
 
a) Het CONO

7
 doet op uiterlijk 10 april 2010 aan de opleidingsinstituten ( = scholen) het verzoek de 

benodigde  gegevens  ter bepaling van de instroom en doorstroom voor 2011 uiterlijk 3 mei 2010 aan 
het CONO aan te leveren. Instroomplaatsen 2011 (personen en fte) kunnen slechts bij 1 
opleidingsinrichting (hoofdaanvrager) geregistreerd worden, hetgeen door de opleidingsinstituten aan 
het CONO wordt aangegeven.  
Op basis hiervan en de door de opleidingsinstituten overlegde verklaringen van erkenningen stelt het 
CONO een inventarisatie van de in- en doorstroom voor 2011.  Bij de inventarisatie dient de 
doorstroom te worden gecorrigeerd voor boventallige instroom in 2010 en/of de afwezigheid van 
doorstroom  2010 conform de subsidiebeschikking 2010 van VWS, peildatum 30 april 2010.  
Voor het bepalen of een persoon boventallig is ingestroomd is het instroommoment in het jaar 2010 
bepalend (instroom na de datum, waarop de toegestane instroom 2010 is bereikt, wordt als 
boventallig aangemerkt).  
   

b) Het CONO legt het resultaat van de inventarisatie uiterlijk 12 mei 2010 aan de opleidingsinrichtingen 
ter verificatie en met betrekking tot de omvang van het dienstverband ter completering voor.  

 
c) Een door een opleidingsinrichting voorgestane aanpassing van de door het CONO gepresenteerde 

opgave dient te worden gemotiveerd en onderbouwd met bijvoorbeeld een verklaring van het 
opleidingsinstituut van uiterlijk 30 april 2010 en indien relevant met een afschrift van de 
subsidiebeschikking 2010 van VWS (peildatum 30 april 2010). De reactie dient te zijn ondertekend 
door of namens de raad van bestuur van de betrokken opleidingsinrichting. Indien de 
opleidingsinrichting de omvang van het dienstverband van een opleiding niet aangeeft, wordt 
uitgegaan van het gemiddelde deeltijdfactor van het dienstverband respectievelijk de deeltijdopleiding 
behorend bij de betreffende opleiding en sector. Opleidingsinrichtingen dienen uiterlijk 27 mei 2010 
hun bevindingen aan het CONO kenbaar te maken. Na die datum ontvangen reacties van 
opleidingsinrichtingen worden niet meer in behandeling genomen. Reageert de instelling niet of niet 
tijdig, dan wordt ervan uitgegaan, dat de opleidingsinrichting akkoord gaat. 
 

d) Na toetsing van de ontvangen reacties door het CONO en zo nodig wijziging verstrekt het CONO op 
uiterlijk 4 juni 2010 per zorgopleiding en per opleidingsinrichting een overzicht van de instroom 2011 
(in personen en fte‟s) en doorstroom 2011 (in fte‟s) aan het CBOG.  

 
e) Het CBOG toetst het van het CONO ontvangen overzicht en past dit zo nodig aan gelet op de 

vereisten van de Subsidieregeling, waaronder in het bijzonder het resultaat van de toetsing conform 
paragraaf 4-2. Opleidingsinrichtingen die niet onder de werkingssfeer van het Opleidingsfonds vallen 
worden niet in het toewijzingsvoorstel opgenomen.  

 
f) Eerst worden de instroomplaatsen die met voorrang moeten worden toegewezen toegewezen aan de 

betreffende opleidingsinrichtingen, zowel in plaatsen/personen als in fte, namelijk de plaats (en) met 
het vroegste instroommoment (en) in 2011 zoals blijkt uit de opgave uit het overzicht voortvloeiend uit 
stap e). Deze toewijzing leidt tot een nieuw maximum aan beschikbare instroomplaatsen (personen  
en fte) per opleiding per sector. Vervolgens wordt deze nieuwe maximaal beschikbare instroom in 
personen en fte‟s per opleiding per sector toegewezen aan de opleidingsinrichtingen. Die 
beslisregels, die  daarbij gevolgd worden, staan opgenomen in bijlage 2. 

 
g) De doorstroom zoals die voortvloeit uit stap e) wordt in het concept-toewijzingsvoorstel opgenomen.  
 
 
4-5.  Zienswijze opleidingsinrichtingen en definitief toewijzingsvoorstel 

                                                 
7
 Evenals vorig jaar zal het CBOG hierbij weer nauw samenwerken met het CONO en bij het opstellen van het 

concept-toewijzingsvoorstel gebruik maken van de CONO-registraties van opleidingsplaatsen. 
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a)  De opleidingsinrichtingen ontvangen het concept-toewijzingsvoorstel uiterlijk 21 juni 2010 voor reactie. 

Opleidingsinrichtingen worden in de gelegenheid gesteld om door middel van een toe te sturen format 
gemotiveerd en door overlegging van relevante documenten op uiterlijk 12 juli 2010 hun zienswijze op 
het concept-toewijzingsvoorstel aan het CBOG kenbaar te maken. Opleidingsinrichtingen worden 
daarbij tevens in de gelegenheid gesteld om kenbaar te maken of zij meer of minder instroomplaatsen 
per zorgopleiding dan in het concept-toewijzingsvoorstel is aangegeven willen en kunnen 
accommoderen.  
Na 12 juli 2010 ontvangen reacties van opleidingsinrichtingen worden niet meer in behandeling 
genomen. Reageert de instelling niet of niet tijdig op het concept-toewijzingsvoorstel dan wordt ervan 
uitgegaan, dat de opleidingsinrichting akkoord gaat. 

b)  Na beoordeling van alle reacties op de concept- toewijzingsvoorstel wordt met in achtneming van het 
afwegingskader het toewijzingsvoorstel per zorgopleiding en per opleidingsinrichting opgesteld. 
Eventueel per zorgopleiding B per sector  vrijvallende instroomplaatsen (personen met bijbehorende 
fte‟s) worden op de volgende wijze toegewezen aan die opleidingsinrichtingen, die hebben 
aangegeven meer instroomplaatsen per zorgopleiding B te willen en kunnen accommoderen, indien er 
sprake is van een overschrijding : 

 

- De vrijvallende instroomplaatsen worden naar rato van de toegekende in- en doorstroomplaatsen 
in het concept-toewijzingsvoorstel 2011 verdeeld, waarbij naar beneden wordt afgerond. 

- De eventueel dan nog resterende plaatsen worden toegekend aan de opleidingsinrichtingen die 
het meest nadelig zijn afgerond, totdat alle beschikbare instroomplaatsen zijn verdeeld

8
. In geval 

opleidingsinrichtingen in gelijke mate nadelig zijn afgerond dan krijgt de opleidingsinrichting met de 
hoogste instroom volgens het concept-toewijzingsvoorstel 2011 voorrang. 

- Indien na toepassing van de hiervoor in het afwegingskader opgenomen criteria het aantal 
vrijgevallen instroomplaatsen nog steeds wordt overschreden, dan wordt het aantal toe te kennen 
instroomplaatsen  zodanig beperkt dat de x instellingen die gelijkelijk concurreren om  

- de laatste y instroomplaatsen (waarbij x > y) geen van alle een instroomplaats ontvangen uit deze 
y instroomplaatsen 

 
c)  Het definitief toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 13 augustus 2010 aan het Ministerie van VWS 

gezonden. Opleidingsinrichtingen ontvangen op 13 augustus 2010 in afschrift het voor hen relevante 
deel van het toewijzingsvoorstel. 

 

                                                 
8 Bijvoorbeeld bij 3 te vergeven instroomplaatsen met opleidingsinrichting A 1,6 personen en opleidingsinrichting B met 1,3 personen als 

uitvloeisel van de verdeling, krijgt opleidingsinrichting A 2 plaatsen en opleidingsinrichting B 1 plaats. 
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BIJLAGE 1 VWS toewijzingskader 2011 (wordt nog bijgevoegd) 
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BIJLAGE 2     Beslisregels (per opleiding per sector) 
instroomplaatsen toewijzing 2011 zorgopleidingen B  
 
1  
 

Indien het totaal van de aangevraagde instroom in personen kleiner is dan of gelijk is aan 
de nieuwe maximale instroom in personen dan wordt de instroom in personen onveranderd 
in het concept toewijzingsvoorstel opgenomen.  
Indien tevens het totaal van de aangevraagde instroom in fte kleiner is dan of gelijk is aan 
de nieuwe maximale instroom in fte dan wordt de instroom in fte onveranderd in het 
concept toewijzingsvoorstel opgenomen. 

9
 

2 
 

Indien het totaal van de aangevraagde instroom in personen kleiner is dan of gelijk is aan 
de nieuwe maximale instroom in personen dan wordt de instroom in personen onveranderd 
in het concept toewijzingsvoorstel opgenomen.  
Indien tevens het totaal van de aangevraagde instroom in fte groter is dan de nieuwe 
maximale instroom in fte‟s dan wordt de instroom in fte‟s naar rato van de overschrijding in 
fte‟s verlaagd (een procentueel gelijke korting voor alle aanvragen) en opgenomen in het 
concept toewijzingsvoorstel.

10
  

3 zie noot
11

 
 
 
 
 
A(personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien het totaal van de aangevraagde instroom in personen groter is dan de nieuwe 
maximale instroom in personen, dan wordt in de volgende stappen (A, B, C en D) het 
aantal personen teruggebracht tot het nieuwe maximum. Vervolgens komt er dan nog een 
berekening voor de fte‟s (stap E en F) 
 
Voor alle opleidingsinrichtingen die instroomplaatsen hebben opgegeven wordt berekend 
hoe groot hun gemiddelde instroom was in personen (op jaarbasis) aan de hand van de 
subsidiebeschikking 2009 en 2010, peildatum 30 april 2010. Dat wordt vergeleken met de 
opgave instroom in personen voor 2011 en het laagste van de twee getallen wordt 
meegenomen in de berekeningen.

12
 Als het aantal instroomplaatsen in personen na stap A 

niet gelijk is aan het nieuwe maximum, volgt stap B.
13

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Voorbeeld: organisaties A, B en C hebben 3, 1 en 2 instroomplaatsen aangevraagd, samen 6. Er zijn 7 plaatsen beschikbaar en 

voor A, B en C worden 3, 1 en 2 personen in het toewijzingsvoorstel opgenomen. 
De  organisaties hebben voor hun instroomplaatsen 2, 1 en 1 fte aangevraagd. Er is 4 fte beschikbaar. Alle aangevraagde fte’s 
worden toegewezen.  

 
10

 Voorbeeld: 3 organisaties (D, E en F) hebben 3, 4 en 5 instroomplaatsen aangevraagd, samen 12. Er zijn er 15 instroomplaatsen 

beschikbaar en alle aanvragen (personen) kunnen gehonoreerd worden en er worden er 3 instroomplaatsen (personen) niet 
toegewezen. De 3 organisaties hebben voor hun instroomplaatsen respectievelijk 2, 3 en 3 fte aangevraagd, samen 8 fte. Er is 5 fte 
beschikbaar. In het toewijzingsvoorstel wordt voor iedere opleidingsinrichting 5/8 van de aangevraagde fte’s opgenomen: voor D is 
dat 1,25 fte, voor E is dat 1,875 fte en voor F is dat 1,875 fte, samen 5 fte (=beschikbaar aantal instroom in fte).  

 
11

 Rekenregel 3 geldt niet voor opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg: zie rekenregel 4. 
12  Voor nieuwe erkenningen en instellingen, die geen subsidiebeschikking 2009 en 2010 (instroom) hebben ontvangen, wordt 
gerekend met de gemiddelde instroom op basis van subsidiebeschikkingen 2009 en 2010 voor de gehele categorie 
opleidingsinrichtingen (afgerond naar beneden), tenzij een opleidingsinrichting minder personen heeft opgegeven (dan wordt het 
lagere getal aangehouden). 
13

 Als het wel gelijk is, ga dan naar stap E. 
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B(personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C(personen) 
 
 
 
D(personen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E   Fte‟s 
 
 
 
 
 
 

 
Alle instroomaanvragen worden voor alle opleidingsinrichtingen met een factor 
vermenigvuldigd en vervolgens naar beneden afgerond op hele personen.

 14
 Deze factor 

wordt zo vastgesteld, dat het nieuwe maximum instroom volledig ingevuld wordt. Mocht 
hierdoor op het niveau van de afzonderlijke aanvrager de aldus berekende toewijzing 
hoger uitkomen dan de aanvraag (dat kan gebeuren  bij een factor groter dan 1), dan geldt 
de aanvraag en vervolgens worden de „vrijkomende‟ instroomplaatsen meegenomen in het 
opnieuw berekenen van de factor, die toegepast wordt voor die opleidingsinrichtingen, aan 
welke nog personen toegewezen kunnen worden (tot maximaal de aanvraag).  Dit wordt 
herhaald, totdat het nieuwe maximum aan beschikbare instroom in personen bereikt is.  
 
Mochten er na stap B nog instroomplaatsen te verdelen zijn als gevolg van de afronding 
naar beneden, dan worden die verdeeld over evenzovele instellingen die het meeste 
nadeel kenden bij de afronding naar beneden.

 
 

 
Ex-aequo-situaties waarbij B of C niet tot een oplossing leiden, gelden de volgende 
voorrangregels totdat de ex-aequo-situatie is opgelost:  
a. Instelling die hoogste opgave instroom 2011 in personen had (conform CONO-register, 

peildatum 30 april 2010) 
b. Instelling die hoogste opgave instroom 2010 in personen had (conform CONO-register, 

peildatum 31 mei 2009)) 
c. Instelling die hoogste opgave instroom 2009 in personen had (conform CONO-register) 
d. Instelling met grootste subsidiebeschikking in fte (in- en doorstroom) 2010 (peildatum 

30 april 2010) 
e. Instelling met grootste subsidiebeschikking in fte (in- en doorstroom) 2009 (peildatum 

30 april 2010) 
 
Indien na toepassing van de hiervoor vermelde beslisregels het aantal instroomplaatsen 
nog steeds wordt overschreden, dan wordt het aantal toe te kennen instroomplaatsen  
zodanig beperkt dat de x instellingen die gelijkelijk concurreren om  
de laatste y instroomplaatsen (waarbij x > y) geen van alle een instroomplaats ontvangen 
uit deze y instroomplaatsen 
 
 
Na neerwaartse aanpassing van personen wordt het aantal fte bij betreffende personen 
bepaald. Daarvoor geldt dat als niet alle aanvragen van een bepaalde opleidingsinrichting 
gehonoreerd zijn, dat dan de fte‟s worden toegewezen die horen bij de personen die als 
eerste instromen in 2011 conform CONO-register .

15
 

Als de aldus bepaalde  instroom in fte per opleiding per sector kleiner is dan de 
beschikbare fte per opleiding per sector (of gelijk daaraan), dan krijgen alle aanvragers hun 
aanvraag in fte toegewezen.  

                                                 
14

 De factor is: het nieuwe maximum aan instroomplaatsen gedeeld door de som van de bij A berekende instroomplaatsen. Deze 

factor wordt voor elk van de 12 zorgopleidingen apart berekend. 

Voorbeeld: 3 aanvragers (P, Q en R) met 6, 5 en 2 instroomplaatsen na stap A (samen 13;op basis dus van gem instroom conform 
subsidiebeschikking 2009 en 2010 dan wel hun opgave), en 10 instroomplaatsen te verdelen. Dan krijgt P 4,615 instroomplaatsen (6 
maal 10/13) en afgerond naar beneden is dat 4; Q krijgt 3,85 en afgerond naar beneden 3 plaatsen en R krijgt 1,54 plaatsen, 
afgerond naar beneden is dat 1 plaats. Samen krijgen P, Q en R dus 8 plaatsen (4 + 3 + 1). De twee resterende plaatsen zijn voor 
de twee aanvragers met het grootste nadeel door de afronding: Q en P. Uiteindelijk krijgt P dus 5 plaatsen ( 4 als basis en 1 als 2

e
 

grootste benadeelde), Q krijgt er 4 (3 als basis en 1 als grootste benadeelde) en R krijgt er 1 (basis): samen 10 plaatsen. Daarmee 
zijn alle plaatsen verdeeld. 

 
15

 Voorbeeld: het kan voorkomen dat een opleidingsinrichting 4 instroomplaatsen aanvraagt waarbij de instroommomenten als volgt 

verdeeld zijn over 2011: 1 januari, 1 mei, 1 juli en 1 oktober. Als deze organisatie 2 van de 4 aangevraagde instroomplaatsen krijgt 
toegewezen, dan worden de 2 personen met de vroegste begintijd in 2011 bij het bepalen van de fte’s  in stap E of  F  meegenomen: 
1 januari en 1 mei.  
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F    fte‟s 
 
 

 
Indien het totaal van de aangevraagde  instroom in fte bij het toegewezen aantal personen 
groter is dan de maximale instroom in fte‟s dan wordt de instroom in fte‟s naar rato van de 
overschrijding in fte‟s verlaagd (dus een procentueel gelijke korting voor alle aanvragen)

16
   

4  Verpleeghuizen (opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog) 
Voor de opleiding GZ-psycholoog in verpleeghuiszorg geldt in plaats van rekenregel 3 A 
t/m 3 D (zie hierboven) het volgende:  
 
De aanvraag instroom in personen wordt per opleidingsinrichting naar rato van 
overschrijding in personen verlaagd, afgerond naar beneden. Mocht na deze afronding nog 
instroomplaatsen te verdelen zijn, dan worden die plaatsen verdeeld over evenzovele 
instellingen die het meeste nadeel kenden bij de afronding naar beneden. 
 
Bij ex-aequo-situaties  gelden de volgende voorrangregels totdat de ex-aequo-situatie is 
opgelost:  
a.Instelling die hoogste opgave instroom 2011 in personen had (conform CONO-register, 
peildatum 30 april 2010) 
b.Instelling die hoogste opgave instroom 2010 in personen had (conform CONO-register, 
peildatum 31 mei 2009) 
c.Instelling met grootste subsidiebeschikking in fte (in- en doorstroom) 2010 (peildatum 30 
april 2010) 
 
Indien na toepassing van de hiervoor vermelde beslisregels het aantal instroomplaatsen 
nog steeds wordt overschreden, dan wordt het aantal toe te kennen instroomplaatsen  
zodanig beperkt dat de x instellingen die gelijkelijk concurreren om  
de laatste y instroomplaatsen (waarbij x > y) geen van alle een instroomplaats ontvangen 
uit deze y instroomplaatsen 
 
Na neerwaartse aanpassing tot het beschikbare aantal personen wordt het aantal fte bij 
betreffende personen op de manier bepaald als beschreven in rekenregel 3 E en F (zie 
hierboven) 
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 Alle instroomaanvragen in fte worden voor alle opleidingsinrichtingen met een factor vermenigvuldigd en vervolgens 

afgerond naar beneden op twee decimalen. De factor is: beschikbare instroomplaatsen in fte gedeeld door 
aangevraagde instroomplaatsen in fte. Deze factor wordt voor elk van de 12 zorgopleidingen apart berekend. 
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BIJLAGE 3  Tijdschema per opleiding  (volgt nog)  
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