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UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEVERLENING  

SUBSIDIE VOOR 82 OPLEIDINGSPLAATSEN SOCIAAL 

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN (SPV’EN) 

Vanaf 2021 is er subsidie voor 82 extra opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen (SPV’en). In het kader van het oplossen van de wachttijden in de 
geestelijke gezondheidszorg zijn de partijen in het Bestuurlijk akkoord GGZ overeengekomen 
om hier eenmalig middelen voor beschikbaar te stellen. Per opleidingsplaats is maximaal € 
29.000,- (incl. BTW) beschikbaar vanuit subsidie.  
De 82 extra opleidingsplaatsen worden verdeeld over vier erkende hogescholen: AvansPlus, 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht (HU) en Hanzehogeschool. Het 
gaat om ongeveer twintig opleidingsplaatsen per hogeschool in de groepen die starten in het 
voorjaar 2021. Deze groepen zijn voorjaar 2023 klaar met de opleiding. 
 
De uitgangspunten voor subsidieverlening: 
 
1.1  Eisen voor inschrijving 
Kandidaten kunnen zich na overeenstemming met hun werkgever inschrijven voor een 
opleidingsplaats voor de opleiding SPV bij één van de vier erkende hogescholen. Daarna gaat 
de selectieprocedure van start tussen de hogeschool, de kandidaat en de zorginstelling. 
 
De hogescholen zijn verantwoordelijk voor een goede selectie van geschikte kandidaten. Ze 
benutten hiervoor de al bestaande kwaliteitseisen en selectieprocedure. Hierin staat ook een 
goede werkbegeleiding bij de werkplek centraal.  
  
De zorginstelling geeft bij de hogeschool aan dat zij in aanmerking willen komen voor de 
subsidie. De zorginstelling gaat daarmee akkoord met deze uitgangspunten.  
V&VN ontvangt de lijst met namen van geschikte kandidaten van de hogescholen. Kandidaten 
kunnen zich niet bij meerdere opleidingsinstellingen inschrijven. Op landelijk niveau wordt 
vergeleken of er geen dubbele aanmeldingen zijn.  
 
1.2  Sluitingsdatum  
De sluitingsdatum voor inschrijving is dinsdag 1 december 2020.  
Aanmelden na deze sluitingsdatum? Overleg dan met de betreffende hogeschool om te kijken 
wat er nog mogelijk is in de selectieprocedure.  
 
1.3 Loting 
In het geval van overinschrijving (meer dan twintig geschikte kandidaten) bij één of meerdere 
hogescholen wordt gekeken of er elders nog beschikbaarheid is om tot 82 plekken te komen. 
Zo niet, dan gaat V&VN, als penvoerder van de subsidie voor de extra opleidingsplaatsen, 
over tot loting.  
 
V&VN loot met behulp van een notaris. Deze loting vindt plaats tot maximaal 20 plaatsen per 
hogeschool. De laatste twee plaatsen worden ingezet bij de hogeschool waar de meeste 
geschikte kandidaten zich gemeld hebben. Iedere geschikte kandidaat heeft gelijke kansen op 
de subsidieplek bij de hogeschool naar keuze.  
 
Als een hogeschool minder dan twintig aanmeldingen heeft, komen de overgebleven plekken 
beschikbaar bij de andere hogescholen. Hier worden dan meer plekken verloot.  
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Geschikte kandidaten die geen plek krijgen via loting kunnen overleggen met de hogeschool. 
Zij kunnen bijvoorbeeld kijken of ze alsnog in het voorjaar van 2021 kunnen starten op een 
reguliere plek zonder subsidie, of mogelijk doorschuiven naar een reguliere plek voor het 
najaar van 2021.  
 
Op vrijdag 18 december wordt er een besluit genomen over de kandidaten die in aanmerking 
komen voor een subsidieplek en een eventuele loting.  
 
2.1  Subsidie 
Per opleidingsplaats is er maximaal € 29.000,- (incl. BTW) beschikbaar voor de zorginstelling. 
Deze subsidie kan ingezet worden door de zorginstellingen voor het opleiden van de 
medewerker tot SPV. Denk hierbij aan kosten voor student en werkbegeleider, zowel tijdens 
opleidingsdagen als voor het niet kunnen inzetten van de betreffende medewerker in de 
reguliere zorg. Ook de begeleiding van de praktijkopleider valt hieronder.  
 
Per kalenderjaar krijgen de zorginstellingen die een subsidie voor een opleidingsplaats 
toegewezen hebben gekregen een percentage van dit bedrag. Hierbij gaan we uit van een 
duur van achttien actieve studiemaanden in twee jaar tijd. We gaan uit van een start in 
voorjaar 2021 en een einde in 2023.  
 
Als de student uitvalt bij de opleiding of stopt bij de werkgever, dan stopt de subsidie tenzij er 
binnen de organisatie een andere door de hogeschool geschikt bevonden kandidaat is die 
binnen de termijn van de subsidie de opleiding tot SPV kan starten in een volgende groep of 
de subsidie kan overnemen omdat deze de opleiding al volgt op een niet-gesubsidieerde plek. 
Hiervoor wordt het restbedrag van de subsidie dan ingezet. 
 
De subsidie die tot dat moment is verkregen voor de student die uitvalt, hoeft niet 
terugbetaald te worden.  
 
V&VN krijgt van de vier hogescholen de informatie van de studenten en zorginstellingen die in 
aanmerking komen voor de gesubsidieerde opleidingsplaatsen. V&VN maakt subsidiegeld 
van maximaal €29.000,- (incl. BTW) over in de volgende verdeling: 
 
Maart 2021: 40 % van subsidie  
Januari 2022: 50 % van subsidie  
Januari 2023: 10 % van subsidie 
 
2.2  Verantwoording subsidie 
Het is voor het verkrijgen van de subsidie afdoende als V&VN (en daarmee VWS) op de 
hoogte wordt gehouden van de aanwezigheid van de student bij de opleiding. Hierbij 
bedoelen we een actieve aanwezigheid, ook op de werkvloer. Het is aan de hogeschool, 
student en de zorginstelling om hierop te sturen als de deelname aan de opleiding niet naar 
wens verloopt om een goede SPV af te leveren voor de praktijk. Als een student stopt, 
langere tijd niet aanwezig is of vertraging oploopt heeft de zorginstelling een meldingsplicht en 
de hogeschool een signaleringsfunctie.  
 
Aan deze subsidie zit geen diplomaverplichting. Maar we wensen wel dat alles in werking 
wordt gesteld om een gediplomeerde, goed opgeleide sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen 
af te leveren, en zo de wachttijden terug te dringen.  
 
Meer informatie 
Informeer bij de erkende hogeschool naar keuze voor de data en het selectieproces.  


