Verklaring teneinde in aanmerking te kunnen komen voor financiering van
opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog,
psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een kinder- en jeugd
ggz-instelling op basis van de Subsidieregeling Opleidingen in een jeugd ggzinstelling 2015–2017
I. Vul de onderstaande gegevens van uw instelling in.
Naam instelling
Postadres
Postcode
Vestigingsplaats
Naam
contactpersoon
Telefoonnummer
Telefaxnummer
e-mailadres
Kvk nummer

II. Ondertekening
Het bestuur, danwel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te
hebben genomen van de vigerende wet- en regelgeving op basis waarvan
onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart in 2016 uitsluitend kinder- en
jeugd ggz te zullen verlenen, dat wil zeggen ggz aan personen tot 18 jaar.
Bovendien verklaart het bestuur onderhavige verklaring volledig juist en naar
waarheid te hebben ingevuld. Tevens verklaart het bestuur/de gevolmachtigde dat de
opleidingsinrichting per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie is
aangevraagd beschikt over een opleidingserkenning.
Bevoegd conform KvK JA/NEE (Indien NEE:voeg volmacht toe)
Achternaam en
voorletters

Functie

Uiterlijk 1 juni 2015 retourneren!!!

Plaats

Datum

Handtekening

Zie de toelichting op de achterzijde!!!

Toelichting
Instellingen die zich uitsluitend op kinder- en jeugdpsychiatrie (jeugd tot 18 jaar)
richten, kunnen als gevolg daarvan niet in aanmerking komen voor de
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. Speciaal voor die
instellingen is er vanaf 2015 de subsidieregeling Opleidingen in een jeugd ggzinstelling 2015-2017. Hierin zijn de regels vastgelegd voor de verstrekking van
subsidies voor opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog,
psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een (ggz)-instelling die zich
uitsluitend richt op de kinder- en jeugdpsychiatrie. De instellingen die hiervoor
mogelijk in aanmerking komen zijn c.q. worden limitatief opgesomd in de bijlage van
de regeling.
Het is daarom van belang te beoordelen of deze situatie op u van toepassing is en
uiterlijk 1 juni 2015 de verklaring per mail te retourneren naar:
- Stichting BOLS als het de medische vervolgopleiding psychiatrie in de ggz
betreft, via: info@stichtingbols.nl.
- TOP-opleidingsplaatsen als het de vervolgopleiding tot gezondheidszorg
psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog in de ggz betreft, via
toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.
De verklaring zal beschikbaar worden gesteld aan het ministerie van VWS om zo
nodig de limitatieve opsomming tijdig aan te kunnen passen. Zonder tijdig en
accuraat ingevulde verklaring kunt u niet in aanmerking komen voor financiering
volgens onderhavige subsidieregeling.

