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Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020

2 augustus 2019

Beste heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de publicatie van de Beleidsregel
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (BR/REG-20132)
voor het subsidiejaar 2020. De beleidsregel treedt per 1 januari 2020 in
werking en is te vinden via de volgende link:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_284773_22
In de beleidsregel worden de spelregels uitgelegd voor u als opleidende
zorgaanbieder en voor ons als NZa. Zo weet u wat u van ons kunt
verwachten bij de afhandeling van uw aanvraag en aan welke regels u
zelf moet voldoen om de subsidie te kunnen aanvragen.
Wijzigingen
De beleidsregel is verduidelijkt op basis van ervaringen van diverse
partijen die betrokken zijn bij het verzorgen van (medische)
vervolgopleidingen. De belangrijkste wijzigingen zijn onder te verdelen
in:
algemene wijzigingen;
wijzigingen per artikel.
Algemene wijzigingen
Vergoedingsbedragen ggz-opleidingen
Dit jaar heeft de NZa een kostenonderzoek uitgevoerd naar de
vergoedingsbedragen voor de zeven ggz-opleidingen die in aanmerking
komen voor een beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om de volgende ggzopleidingen: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog,
klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz
en verpleegkundig specialist GGZ.

Het kostenonderzoek maakt inzichtelijk welke kosten opleidende
zorgaanbieders maken voor het verzorgen van deze ggz-opleidingen en
welke activiteiten hierbij horen. Dit heeft geleid tot nieuwe, hogere en
kostendekkende vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen. De NZa
heeft deze bedragen opgenomen in de bijlage van de beleidsregel. De
NZa gebruikt voor het vaststellen van de beschikbaarheidbijdrage voor
de ggz-opleidingen per 2020 de nieuwe bedragen.
De komende jaren voert de NZa kostenonderzoeken uit naar de andere
(medische) vervolgopleidingen die in aanmerking komen voor een
beschikbaarheidbijdrage. Tot die tijd stelt de NZa voor deze opleidingen
de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage vast aan de hand van de
vergoedingsbedragen uit de aanwijzing van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze bedragen worden
jaarlijks geïndexeerd.
Staffel
Om recht te doen aan de verschillen in kosten tussen kleine en grote
instellingen, met kleine en grote aantallen opleidelingen, wordt voor de
ggz-opleidingen gebruik gemaakt van drie staffels. De staffel geldt per
opleiding, op basis van het aantal fte opleidelingen.
Staffel
1

0 tot en met 10 fte opleidelingen

2

10 tot en met 23 fte opleidelingen

3

Vanaf 23 fte opleidingen

De staffels werken op dezelfde manier als loonheffing. Een instelling
ontvangt voor de eerste 10 fte opleidelingen tot bijvoorbeeld Gzpsycholoog het vergoedingsbedrag uit de eerste staffel, vanaf 10,001 fte
tot en met 23 fte opleidelingen tot Gz-psycholoog het vergoedingsbedrag
uit de tweede staffel en vanaf 23,001 fte ontvangt de instelling het
vergoedingsbedrag uit de derde staffel.
Wijzigingen per artikel
Opleidelingen op een instroomplaats moeten voor 31 december van het
subsidiejaar zijn gekoppeld aan een instroomplaats in het
Opleidingsregister. Voor opleidelingen die niet gekoppeld zijn aan een
instroomplaats in het opleidingsregister, kan geen
beschikbaarheidbijdrage worden ontvangen.
Omdat artikel 4.5 sub b niet volledig aansluit bij de situatie van de
ziekenhuisopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen, hebben
wij voor het College Zorg Opleidingen (CZO) apart een regel toegevoegd
aan dit artikel.
Artikel 4.9 - Koppeling vergoedingsbedrag
Ter verduidelijking is toegevoegd dat de vergoedingsbedragen gedurende
de hele opleiding gekoppeld zijn aan het hoofdspecialisme. Er staat een
voorbeeld in de toelichting van de beleidsregel.
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Artikel 10.2 sub f – aios Defensie
Het artikel over de aios Defensie is verduidelijkt. We hebben toegevoegd
dat de zorgaanbieder bij de aanvraag tot verlening en bij de opgave tot
vaststelling per specialisme het aantal personen en fte doorgeeft dat
wordt opgeleid voor Defensie. Vorig jaar stond in de beleidsregel dat bij
de opgave tot vaststelling de opleidende zorgaanbieder moet
aangegeven worden wat het salaris is dat door het ministerie van
Defensie wordt uitbetaald. De salariscomponent berekent de NZa echter
zelf.
Wijzigingen in de toelichting
De tekst in de toelichting van de beleidsregel is verduidelijkt en
dubbelingen zijn weggehaald.
Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa (BR/REG-19154)
Naast de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen, is het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage van
toepassing. Het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage heeft als doel om
het beleid voor het toekennen van elke soort beschikbaarheidbijdrage
uniform vast te stellen. Het Uniform kader heeft betrekking op alle
procedurele aspecten van het toekennen van de beschikbaarheidbijdrage
door de NZa. Als u een beschikbaarheidbijdrage aanvraagt en/of
ontvangt, dient u ook op de hoogte te zijn van de regels uit het Uniform
kader.
Proces van aanvragen van een beschikbaarheidbijdrage
Het aanvraagproces van de beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen is overzichtelijk weergegeven in twee
informatiekaarten. Er is een informatiekaart over het aanvragen van
medische vervolgopleidingen: Informatiekaart Aanvraagproces BB MVO
en een informatiekaart over het aanvragen van ziekenhuisopleidingen:
Informatiekaart Aanvraagproces BB MVO Ziekenhuisopleidingen.
Vragen? We helpen u graag verder
Heeft u nog vragen? Ons Informatie- en Contactcentrum is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer 088 – 770 8 770. U kunt uw vraag ook per e-mail
stellen via info@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

Marijke Folkertsma
Projectleider beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen
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