Een bijdrage ontvangen voor een ziekenhuisopleiding? Dat regelt u zo!
In dit overzicht laten we u als opleidingsinstelling zien hoe
u een zogenoemde beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen
voor een ziekenhuisopleiding.

1
Erkennen opleidingsinstelling
Om personen op te kunnen leiden, moet ik erkend
zijn. Hoe word ik een erkende opleidingsinstelling?
Dit regelt u bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

2

3

Registeren personen
Ik weet de namen van de personen die ik ga
opleiden. Waar geef ik dit door?
De student maakt zelf een account aan en registreert
zich vervolgens in het digitale systeem van het CZO.
Uw contactpersoon voor het CZO accordeert dit in de
‘mijn CZO’ omgeving.
Naast de opleidingsinstelling accordeert ook de
theorieaanbieder de aanmeldingen en diplomaaanvragen.

Voorlopige aanvraag
Voor de personen die ik ga opleiden, moet ik een
voorlopige beschikbaarheidbijdrage aanvragen (de
‘verlening’). Hoe doe ik dat?
Dit doet u op het NZa-webportaal via het aanvraagformulier vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar
waarin u gaat opleiden. U vinkt ‘ja’ aan bij ‘Wilt u
ziekenhuisopleidingen aanvragen?’.
LET OP!
De hoogte van uw voorlopige beschikbaarheidbijdrage wordt gebaseerd op het aantal instromers en
gediplomeerden zoals geregistreerd bij het CZO van 2
jaar geleden. De NZa ontvangt aan het begin van het
jaar gegevens van het CZO over instromers en gediplomeerden van het afgelopen jaar. Hier worden zowel
de vaststelling als de verlening op gebaseerd. Het kan
daarom zijn dat u de subsidie over gediplomeerden pas
twee jaar later ontvangt.

JA

JA

JA

Ik heb een erkenning ontvangen.

Ik heb de personen die ik opleid geregistreerd.

Ik heb een verleningsbeschikking ontvangen voor
de start van het opleidingsjaar.

NEE

NEE

NEE

Zorg ervoor dat uw student zich aanmeldt bij het CZO.
Dit doet uw student door te klikken op ‘registreren
voor opleiding’ op de website van het CZO.

Neem contact op met de NZa als u bijvoorbeeld nog
geen inloggegevens heeft of als het u niet lukt om in
te loggen.

Neem contact op met het CZO.
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4

3

4

5

6

Geld ontvangen
Ik wil geld ontvangen, hoe doe ik dat?
Om geld te ontvangen stuurt u het formulier Opgave
bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage
met een kopie van uw verleningsbeschikking en
bankrekeningnummer naar Zorginstituut Nederland.
Zij verzorgen de uitbetaling.

Wijzigingen doorgeven
Ik wil een wijziging in de registratie van een student
doorgeven.Hoe doe ik dat?
Studenten kunnen zelf hun contactgegevens
aanpassen wanneer zij inloggen in ‘Mijn CZO’.
In geval van stopzetten, overstappen, verlengen van
een opleiding of een erkenning wijzigen, kan een
zorginstelling dit aan het CZO doorgeven via het
digitale systeem van het CZO. Een fusie, overname
of faillissement geeft u schriftelijk door aan het CZO
en aan de NZa.

Definitieve aanvraag
Voor de personen die ik heb opgeleid, moet ik een
definitieve beschikbaarheidbijdrage aanvragen (de
‘vaststelling’). Hoe doe ik dat?
Dit doet u op het NZa-webportaal via het aanvraagformulier vóór 1 juni na afloop van het jaar waarin
u heeft opgeleid. U vinkt ‘ja’ aan bij ’Wilt u ziekenhuisopleidingen aanvragen?’. Voor een ziekenhuisopleiding hoeft uw accountant geen controle te
doen op uw aanvraag.

JA

JA

JA

LET OP!
De hoogte van uw definitieve beschikbaarheidbijdrage is
gebaseerd op het afgelopen subsidiejaar en kan daarom
afwijken van de voorlopige beschikbaarheidbijdrage
(‘de verlening’, zie stap 3). De reden hiervoor is dat de
voorlopige beschikbaarheidbijdrage is gebaseerd op het
aantal instromers en gediplomeerden van het CZO van
2 jaar geleden.

Ik krijg (in 10 termijnen) geld van het Zorginstituut
op mijn bankrekening gestort.

De studenten zijn nog juist geregistreerd bij het
CZO en de erkenning is nog op de juiste grond
afgegeven.

Ik heb een vaststellingsbeschikking ontvangen.

NEE

NEE

NEE

Vul het formulier Opgave bankrekeningnummer
beschikbaarheidbijdrage in en stuur dit samen met
(een kopie van) uw verleningsbeschikking op naar het
Zorginstituut.

Neem contact op met het CZO en geef uw
wijzigingen door. Een fusie, overname of faillissement
geeft u door aan de NZa via info@nza.nl. Ook stelt u
het CZO hiervan schriftelijk op de hoogte.

Neem contact op met de NZa.
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7
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7

Geld verrekenen
Het kalenderjaar is afgelopen. Hoe vindt verrekening
plaats?
Als u geld terugkrijgt, stuurt u het formulier Opgave
bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage
met een kopie van uw verleningsbeschikking en
bankrekeningnummer naar het Zorginsituut.

JA

1

Ziekenhuisopleidingen
Ziekenhuisopleidingen zijn de vervolgopleidingen tot
gespecialiseerd verpleegkundige
en medisch ondersteunend personeel:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

deskundige infectiepreventie (voorheen ziekenhuishygiënist)
gipsverbandmeester
ic-verpleegkundige
ic-neonatologieverpleegkundige
ic-kinderverpleegkundige
kinderverpleegkundige
dialyseverpleegkundige
oncologie-verpleegkundige
seh-verpleegkundige
obstetrieverpleegkundige
operatieassistent
anesthesiemedewerker
radiodiagnostisch laborant
radiotherapeutisch laborant
klinisch perfusionist

Ik krijg geld van het Zorginstituut op mijn rekening
gestort óf ik heb geld overgemaakt naar het Zorginstituut wanneer ik teveel heb ontvangen.
NEE
Vul het Formulier opgave bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage in als u geld ontvangt en stuur
het op naar het Zorginstituut. Als u moet betalen, dan
maakt u het bedrag dat u teveel heeft ontvangen over
naar het Zorginstituut.
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