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Projectgroep AMG: proloog en advies AMG 
 
Proloog 
In dit rapport starten we voor de duidelijkheid met de presentatie van ons advies. Daarmee 
beginnen we dit rapport met de uitkomst van ons werk. In de volgende onderdelen wordt 

aangegeven welke kaders en activiteiten hebben geleid tot dit advies. In aparte bijlagen worden de 
verschillende onderdelen in detail toegelicht.  
Het advies is tot stand gekomen op basis van zorgvuldige afwegingen van de vertegenwoordigers 
van verschillende betrokken partijen die hebben deelgenomen aan de projectgroep. De achterban 
van deze vertegenwoordigers heeft nog geen kennis kunnen nemen van dit rapport. Gezien hun 
betrokkenheid en belangen zullen zij dat wel graag willen. Een communicatieplan was deel van de 

opdracht, maar de projectgroep moet dit vanwege tijdgebrek helaas teruggeven aan de 
Opleidingsraad. De projectgroep raadt wel aan zo spoedig mogelijk een nader communicatieplan op 
te stellen en dat aan de betrokken partijen bekend te maken. Op deze manier zal het draagvlak 
sterk kunnen blijven.  
Wanneer de Opleidingsraad verder gaat met dit advies, raden wij bovendien aan  een 

implementatie werkgroep in te richten, en die opnieuw te laten bestaan uit vertegenwoordigers van 
de diverse betrokken partijen.  

De betrokkenheid van de verschillende partijen is groot. Het nut van een directe aansluiting tussen 
master en gz-opleiding wordt gedeeld. Wij hebben er vertrouwen in dat de uitwerking van ons 
advies met enthousiasme wordt opgepakt. 
 
De projectgroep, 
Juli 2019 
 

Advies  

 

Voortvloeiend uit de analyse van bestaande plannen voor aanpassingen van masteropleidingen en 

mogelijkheden tot betere aansluiting tussen de masteropleidingen en de gz-opleiding, evenals uit 

de gesprekken met diverse betrokken partijen en personen,  stelt de projectgroep voor om een 

Model van Logistieke Aansluiting (MLA) als basis te hanteren voor directe aansluiting.  

Op basis van een goed uitgewerkte selectieprocedure en het draagvlak dat de werkgroep voor de 

directe aansluiting heeft geconstateerd, lijkt dit model op dit moment de beste, want het betreft 

binnen afzienbare termijn een haalbare, keuze. Dit model vergt geen ministeriële verschuivingen 

van wet en regelgeving omtrent master en gz-opleiding, geen verschuiving in financieringsstromen 

en het zal onder voorwaarden van goede afstemming met betrekking tot selectie van kandidaten 

en zorgvuldige capaciteitsramingen het capaciteitsprobleem reduceren tot nul en zorgen voor het 

op termijn snel beschikbaar komen van gz-psychologen zonder wachttijd. Tegelijkertijd nodigt dit 

model uit tot meer inhoudelijke afstemming van het gehele leertraject van de psy-BIG opleidingen 

te komen.   

 

Meer specifiek zijn de aspecten die om nadere doelgerichte uitwerking of invulling vragen om tot 

uitvoering van dit Model van Logistieke Aansluiting te komen de volgenden: 

 Een landelijke raming van het aantal benodigde gz-psychologen voor de gezondheidszorg 

waarbij ook rekening is gehouden met de hoeveelheid werk die nu gedaan wordt door 

masters werkzaam op plekken bedoeld voor, maar niet ingevuld door, een gz-psycholoog; 

 Op basis van deze raming komen tot landelijk beleid/landelijke afspraken met 

zorgaanbieders zodat zij arbeidsplekken voor gz-psychologen ook alleen nog maar door 

deze gz-psychologen in zullen vullen;  

 Op basis van voorgaande voorwaarden kan vervolgens de werkelijke opleidingsbehoefte 

aan gz-psychologen per jaar afgeleid worden, welke dan alleen nog maar in combinatie 

met een beschikbaarheidsbijdrage opgeleid zullen worden; 

 De gz-opleidingsinstellingen leiden dit benodigde aantal gz-psychologen op. Daarbij 

kunnen de hoofdopleiders in afstemming met TOP-opleidingsplaatsen afspraken maken 

met de universiteiten en de praktijkopleidingsinstellingen over het aantal PIOG’s die zij 

met een directe aansluiting aan hun masteropleidingen kunnen gaan toelaten; 



 De praktijkopleidingsinstellingen leveren het benodigde aantal opleidingsplaatsen voor 

deze specifieke PIOG’s. Daarvoor committeren zij zich aan dit specifieke opleidingsmodel. 

Een financiële prikkel met geoormerkte beschikbaarheidsbijdragen zal daarin, zolang dit 

opleidingsmodel nog niet de staande praktijk is, in eerste instantie bijzonder behulpzaam 

zijn; 

 De universiteiten komen, bij voorkeur gezamenlijk, tot de afspraak specifieke selectieve 

klinische masteropleidingen in te stellen. Dit houdt in dat er sprake is van een aantal 

selectiemomenten waarin slechts een relatief beperkt aantal, studenten worden 

toegelaten. 

 De logistieke aansluiting zal tevens meer inhoudelijke afstemming tussen universiteit, 

opleidingsinstelling en praktijkopleidingsinstellingen noodzakelijk maken op de gebieden 

van aansluiting van het  wetenschappelijk en praktisch karakter van de curricula en de 

verschillende selectieprocedures. Een aparte werkgroep ‘Selectieve Master’ zal dit gaan 

begeleiden waarin de betrokkenen per regio vertegenwoordigd zijn. Voorgesteld wordt 

deze werkgroep, middels een verzoek van de FGzPt/Opleidingsraad daartoe, in te laten 

stellen door de VSNU (Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie). 

 Het model wordt geïmplementeerd en geregeld geëvalueerd  door een in te stellen 

werkgroep ‘Implementatie MLA’. Bij de evaluatie zullen ook de resultaten van 

bovengenoemde werkgroep ‘Selectieve Master’ betrokken worden. De werkgroep 

‘Implementatie MLA’ zal worden ingesteld door de FGzPt. 

 Door de werkgroep ‘Implementatie MLA’  zal op basis van de resultaten van de uitgevoerde 

evaluaties van de voortgang van MLA de eventuele: 

o wenselijkheid (nu nog verdeeld bij de verschillende partijen); 

o mogelijkheid (op korte termijn gezien belangrijke systeemaanpassingen die 

daarvoor nodig zijn nog niet haalbaar) en; 

o noodzaak (inhoudelijk pas echt te bepalen op basis van de bereikte samenwerking 

tussen praktijk en universiteit in het kader van de werkzaamheden van de 

werkgroep ‘Selectieve Master’ en de implementatie van het MLA) 

van een nog intensievere, meer structurele integratie worden besproken met VWS en 

FGzPT.    

 

Het directe aansluitingsmodel is als opleidingsmodel schaalbaar. Dat wil zeggen dat er met meer of 

minder plaatsen begonnen kan worden, waarna het in de loop van een aantal nader te bepalen 

jaren tijd stapsgewijs uitgebreid kan worden naar alle gz-opleidingsplaatsen. Daarmee biedt het de 

mogelijkheid om het nog bestaande ‘stuwmeer’1 via de reeds bestaande routes grotendeels op te 

laten drogen. Op enig moment kan ook nog geëvalueerd  worden wat de resterende omvang van 

dit stuwmeer is en hoe hiermee om te gaan.  

Het doel van het advies is om uiteindelijk nagenoeg alle ‘beschikte’ opleidingsplaatsen als 

aansluitingsplaatsen te realiseren; ofwel 90% van de opleidingsplaatsen die TOP verdeelt. In het 

kader van meer administratieve en logistieke redenen kan een maximale tussentijd tussen formele 

masteruitstroom en gz-instroom van maximaal 12 maanden worden toegestaan.  Voor 10% van 

deelnemers kunnen afzonderlijke trajecten samengesteld worden om individuele situaties te 

kunnen accommoderen (bijvoorbeeld voor zij-instromers). 

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit model is het verder betrekken van, en 

draagvlak creëren bij de universiteiten, de praktijkinstellingen en de opleidingsinstellingen. Vanuit 

de projectgroep bestaat uiteindelijk bij alle partijen een gedeeld draagvlak voor dit plan. 

Betrokkenheid van het ministerie van VWS, van TOP en van het Capaciteitsorgaan is van belang 

voor de borging van voor de aansluiting geoormerkte opleidingssubsidies. Betrokkenheid van het 

ministerie van OCW als toehoorder is van belang. 

Voor de realisatie is vanuit de gevraagde logistieke aanpassingen een goede samenwerking tussen 

universiteit, praktijkinstellingen en opleidingsinstelling  onontbeerlijk. Meer inhoudelijke 

                                                 
1 Het stuwmeer betreft het aantal personen dat een master heeft afgerond en aan aanvullende voorwaarden (de zgn. 

LOGO-verklaring) heeft voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een gz-opleidingsplaats. 



afstemming tussen universiteit en praktijk en opleidingsinstelling zal hiervan het gevolg zijn en 

actief worden bevorderd.  

  

De directe aansluiting tussen master en gz-opleiding lost een aantal problemen rondom de 

benodigde capaciteit aan gz-psychologen en snelheid van het beschikbaar komen van deze gz-

psychologen voor de arbeidsmarkt voor de middellange termijn op. Een directe aansluiting draagt 

het ook in zich de kwaliteit van de zorg voor patiënten in algemene zin  te verbeteren. Maar het 

lost het huidige stuwmeer van masters die graag een opleidingsplaats willen niet op en leidt op 

korte termijn ook niet direct tot meer gz-psychologen. Daarvoor zijn nadrukkelijk aanpalende 

oplossingen nodig. Zoals in de vorm van het verhogen van de opleidingscapaciteit, door verhoging 

van de budgetaire ruimte van de beschikbaarheidsbijdragen voor de opleiding tot gz-psycholoog. 

En het verkort opleiden van kandidaten met eerder verworven competenties, zoals momenteel 

ontwikkeld wordt door de hoofdopleiders van de gz-opleiding.. 

 
  



Bijlage bij advies AMG: samenstelling projectgroep en proces 

 
Samenstelling projectgroep 
 
 
Prof. Dr. A. Arntz, voorzitter convent hoogleraren Klinische Psychologie 

Prof. Dr. A. van Baar, hoofdopleider GZ K&J Utrecht 
mw. Dr. A. van den Broek, P-opleider GGZ Breburg, lid bestuur LPO 
prof. Dr. T. Bouman, hoofdopleider GZ V&O Groningen,  voorzitter HCO GZ 
mw. Drs. M. van Dam, Directeur RINO Amsterdam 

mw. Dr. J. Dijkstra, P-opleider Maastricht UMC, lid bestuur LPO 
Prof. Dr. M. de Jonge, lid convent hoogleraren Orthopedagogiek 
mw. Dr. H. van t Land, Directeur Centrale RINO Groep, Utrecht 
mw. Drs. T. Prinsen, P-opleider Dimence, voorzitter bestuur LPO (tot 26 juni 2019) 

mw. Dr. M. Schoorl, hoofdopleider GZ  V&O Leiden 

Prof. Dr. J. Spikman, voorzitter convent hoogleraren Neuropsychologie 

Prof. Dr. M. Verbraak, hoofdopleider GZ Nijmegen 
Prof. Dr. M. Westenberg, lid convent hoogleraren Ontwikkelingspsychologie 

Prof. Dr. R. Wiers, lid convent hoogleraren Klinische Ontwikkelingspsychologie 
 
Voorzitter 
Dr. P. Verbraak, onafhankelijk voorzitter (1 februari 2019 – 1 juli 2019) 
 

Secretaris 
Mr. Drs. R. Verrips 
 
Proces 
 

- op 7 maart 2018 initiatief tot wekgroep genomen, met als eerste doel:…XXX 
- gaandeweg is de werkgroepsamenstelling vervolmaakt, met de conclusie in oktober dat dit 

nu het geval was 
- de werkgroep maakte een concept projectvoorstel, incl. doelstelling/opdracht 
- in november werd de werkgroep, in de vorm van een projectgroep, onder de toen 

ingestelde opleidingsraad gebracht. De opleidingsraad nam de samenstelling van de 
werkgroep over en formuleerde, in afstemming met de projectgroep, een opdracht, 

gebaseerd op hetgeen door de werkgroep al was geformuleerd in het projectvoorstel en de 

opdracht uit het Bestuurlijk Akkoord. Vertrekpunt was de notie dat een directe aansluiting 
noodzakelijk was.  

- De FGzPt resp. opleidingsraad voorzag de projectgroep van een secretaris en een 
onafhankelijk voorzitter, beide niet als lid van de projectgroep. 

- De feitelijke start van de adviesontwikkeling was november 2018; doorlooptijd derhalve 
een half jaar. De werkgroep resp. projectgroep kwam in totaal XXX bijeen; hiernaast 
werden diverse telefonische vergaderingen gehouden 

- Een aantal punten werden in subgroepen nader uitgewerkt 
- Een belangrijke bron van informatie leverde de op 1 februari 2019 georganiseerde 

invitational conference.  
- Er waren al enige modellen voor een betere aansluiting ontwikkeld. Deze werden 

geanalyseerd en ook besproken tijdens de invitational conference. Gaandeweg werden deze 
teruggebracht tot enkele hoofdrichtingen. Deze werden voorgelegd aan NVAO (op advies 
van OCW) en aan veldpartijen in draagvlakgesprekken: patientvertegenwoordigers (via 

Mind), studenten, opleidelingen, RvB-leden, p-opleiders. Van alle bijeenkomsten werden 
verslagen gemaakt. De (16) RvB-leden werden telefonisch geïnterviewd, het gesprek werd 

opgenomen en door een derde uitgewerkt. Vervolgens werden die verslagen geanalyseerd 
en samengevat door een externe deskundige. 

- Het voorstel/advies werd op 12 juli 2019 aangeboden aan de opleidingsraad. De 
opleidingsraad ontving brieven van opleidingstichtignen met de vraag om, voordat het 
advies aan VWS aangeboden zou worden, nog hun visie te kunnen geven en een brief van 

de conventen met de strekking dat men oordeelde dat onvoldoende de noodzakelijke 
afstemming van curricula benoemd was in het advies van de projectgroep, naast de 
aanbeveling de stichtingen te betrekken. 

- De opleidingsraad besprak het advies op 18 juli en oordeelde dat een consultatieronde 
gewenst zou zijn. Deze werd  in de zomer ingezet, waarna de Opleidingsraad op 12 
september het voorliggende advies vaststelde. 


