
Handleiding controle deadline 31 december 

1. WAT MOET IK CONTROLEREN? 
Voor de deadline van 31-12-2018 dient u te controleren of alle instroomplaatsen die toegewezen 

zijn voor het jaar 2018 zijn gekoppeld. Daarnaast dient u te controleren of alle opleidelingen 

ingeschreven staan en of de opleidingsschema’s nog actueel zijn. Dit doet u als volgt: 

I. Log in in het Opleidingsregister (gebruikersnaam begint meestal met ‘FGzPt’, niet ‘POI’). 

II. Indien u meerdere psy-opleidingen verzorgt, kiest u een opleiding. De controle moet per 

opleiding plaatsvinden.  

III. Klik op de knop                        en selecteer het jaartal 2018. Klik op                     . Er verschijnt 

dan een overzicht van alle volledig ingeschreven opleidelingen.  

IV. Controleer het volgende: 

 

 

V. Indien niet elke opleideling in het overzicht staat, zie hoofdstuk 2. 

Indien de subsidiestatus niet klopt, zie hoofdstuk 3. 

Indien ‘instroom volgens verdeelplan’ niet klopt, neem contact op met 

opleidingsregster@fgzpt.nl.  

VI. Klik op                            in het menu. Voor elke opleideling kunt u het opleidingsschema 

inzien door op het kalendericoontje voor de naam te klikken. Controleer of de gegevens 

goed staan en of eventuele langdurige verloven erin staan verwerkt.  

 
Indien alles correct is, hoeft u geen actie te ondernemen. 
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2. IK MIS EEN OPLEIDELING, WAT NU? 

Indien een opleideling niet in het subsidieoverzicht staat, betekent het dat de opleideling (nog) 

niet (volledig) staat ingeschreven. Opleidelingen dienen zichzelf in te schrijven in het 

Opleidingsregister, hun toelatingsbrief te uploaden en aan een betaling te voldoen. Daarna 

controleert de coördinator van het Opleidingsregister de toelatingsbrief, keurt deze goed en dan 

kan de opleideling een opleidingsschema toevoegen. Middels het opleidingsschema koppelt de 

opleideling zichzelf aan de praktijkopleidingsinstelling. Wanneer zij deze hebben ingevoerd, 

ontvangt de praktijkopleidingsinstelling bericht dat dit schema goedgekeurd dient te worden. Na 

goedkeuring kan de coördinator het schema doorvoeren. De dag na doorvoering verschijnt de 

opleideling in het subsidieoverzicht. Controleer dus: 

I. Heeft de opleideling zich wel ingeschreven? 

II. Is het dossier al goedgekeurd? 

III. Heeft de opleideling al een opleidingsschema aangemaakt? 

IV. Is het opleidingsschema al goedgekeurd door de praktijkopleidingsinstelling?  

Voor deze stap kunt u klikken op de knop ‘goedkeuren concepten’. In dit overzicht staan 

alle schema’s die nog goedkeuring moeten krijgen van de praktijkopleidingsinstelling.  

 

3. DE SUBSIDIESTATUS VAN DE OPLEIDELING KLOPT NIET, WAT NU? 
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen zelf de subsidiestatus wijzigen (alleen instroomsubsidies en 

doorstroom-op-instroomsubsidies*). Voor doorstroomsubsidiestatus kunt u mailen naar 

opleidingsregister@fgzpt.nl.  Het wijzigen van de subsidiestatus gaat als volgt: 

I. In het Opleidingsregister, klik op de knop                       . Selecteer het jaartal 2018 en klik op  

 Er verschijnt dan een overzicht van alle volledig ingeschreven opleidelingen.  

II. Klik voor naam van de betreffende opleideling op . De kolom ‘subsidie’ wordt 

bewerkbaar.  

III. Klik op het drop-down menu en selecteer de juiste optie. Bijvoorbeeld instroomsubsidie. 

 
IV. Klik op het vinkje voor de naam om de keuze te bevestigen.  

 
V. Klik vervolgens bovenaan op de knop ‘valideren’. Vergeet niet daarna op de knop ‘opslaan’ 

te klikken. De wijziging wordt dan pas in het systeem opgeslagen. 

 

*Doorstroom-op-instroomsubsidie is een instroomsubsidieplaats die u heeft toegewezen 

gekregen, maar gekoppeld wordt aan een opleideling die in het vorige subsidiejaar geen 

subsidieplaats had. Dit wordt ook wel ‘witten’ genoemd. Dit kan alleen als er geen sprake is van 

een niet-subsidiabele instromer in het betreffende jaar.  
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