Waar kan ik als ggz-aanbieder terecht met vragen over de
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (mvo)?

• Toewijzingsproces
• Opleiden in samenwerkingsverband
• Toewijzingscriteria/

TOP Opleidingsplaatsen

historisch opleidingsvolume (HOV)

• Gebruik portal TOP

TOP Opleidingsplaatsen is de toewijzer van instroomplaatsen voor de beschikbaarheidbijdrage mvo binnen de ggz. Hieronder vallen de vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en
verpleegkundig specialist ggz. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), stelt TOP Opleidingsplaatsen jaarlijks het toewijzingsvoorstel op.
Hieronder vallen de vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,
klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist ggz.
Op basis van dit toewijzingsvoorstel publiceert het ministerie van VWS het verdeelplan
waar de toegewezen instroomplaatsen per zorgaanbieder op komen te staan. Ook geeft
TOP advies aan partijen die (samen) gesubsidieerd willen opleiden.
Telefoon
E-mail

• Erkenning praktijkopleidingsinstellingen
• Koppeling instroomplaats/opleiding
• Opleidingsschema’s en regelgeving rondom

FGzPt

opleiden

• Aantal fte en HOV

033 - 460 89 51 (di, wo & do, 09:00-12:00)
info@top-opleidingsplaatsen.nl

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het
overkoepelende orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en
psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op
het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.
Opleidingsregister (subsidie, opleidingschema’s)
Telefoon
085 - 303 53 02 (ma & do, 9:30-13:00)
E-mail
opleidingsregister@fgzpt.nl
Commissie Registratie en Toezicht (erkenning praktijkopleidingsinstelling)
E-mail
registratiecommissie@fgzpt.nl

• Verlenings- en vaststellingsbeschikkingen
• Vergoedingsbedragen		
• Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage mvo en
Beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage

Nederlandse
Zorgautoriteit

• Accountantsprotocol beschikbaarheidbijdrage

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen zorgaanbieders de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (mvo) aan. Hiervoor geeft de NZa beschikkingen
af. In de beleidsregel legt de NZa vast hoe zorgaanbieders in aanmerking komen voor deze
beschikbaarheidbijdrage.
WhatsApp
E-mail

088 - 770 8 770 (ma t/m vr, 09:00-17:00)
info@nza.nl

• Aanvraagportaal NZa

• Uitbetaling beschikbaarheidbijdrage
• Formulier Opgave bankrekeningnummer
beschikbaarheidbijdrage

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is de beheerder van de fondsen van de Zorgverzekeringswet en
van de Wet langdurige zorg. Het Zorginstituut betaalt de beschikbaarheidbijdrage namens
de NZa rechtstreeks aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vraagt deze uitbetaling zelf
aan.
Telefoon
E-mail

020 - 797 8 555
fccwmg@zinl.nl (voor aanvraag uitbetaling)

