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Conceptadvies AMG concept 200819 
 
Ter consultatie 20 augustus – 10 sept. 2019 
 
Inleiding 
 
Een optimale, directe aansluiting tussen Masters en Gz-opleiding. Dat is een van de doelen uit  een 

conferentie bij het ministerie van VWS op 7 maart 2018, het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018-2022 
en van de Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen (hierna Opleidingsraad). Een 
projectgroep van de Opleidingsraad ontwikkelde het bijgaande advies.  
 
Vertegenwoordigers uit het veld 
In de projectgroep zijn de direct betrokkenen vertegenwoordigd: hoofopleiders GZ van de V&O- en 

de K&J-varianten, directeuren van de opleidingsinstellingen en de conventen van hoogleraren 
Klinische Psychologie, Klinische Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Neuropsychologie.  
 
De na de conferentie van 2018 gestarte werkgroep veldvertegenwoordigers werd bij de instelling 
van de Opleidingsraad als projectgroep onder de Opleidingsraad gebracht.   

 
Gestructureerde aanpak 

Nadat een zogeheten ’Argumentenkaart’ was opgesteld (een overzicht van voor- en 
tegenargumenten van verschillende opties om de aansluiting tussen Masters en Gz-opleiding te 
verbeteren), kwam een voorzet voor een projectplan tot stand. De invitational van de 
Opleidingsraad in februari 2019 leverde de projectgroep waardevolle input uit het veld op. In juni 
rondde de projectgroep het advies af, dat op 18 juli 2019 in de Opleidingsraad is besproken.  
 
 

Consultatieronde 
De Opleidingsraad constateert dat er een gedegen advies ligt voor de uitvoering van de directe 
aansluiting tussen de Masteropleidingen en de Gz-opleiding. We achten het van groot belang dat 
een aantal direct betrokken partijen in een consultatieronde hun visie op het advies kunnen geven, 
met het oog op de zo gewenste constructieve ontwikkeling, uitvoering en samenwerking voor de 
langere termijn. Enige agendapunten verdienen nog aandacht. Deze agendapunten lichten we 

hieronder toe.  
 

Aandachtspunten 
 
Draagvlak en communicatie 
Zoals de projectgroep zelf al aangeeft in haar advies is het Communicatieplan niet opgeleverd. De 
Opleidingsraad acht dit voor nu niet problematisch: een concrete aanpak van de implementatie 

heeft als een van de instrumenten een communicatieplan. Dit past dus goed in de volgende fase. 
Onderdeel van communicatie is het verkrijgen van draagvlak voor een betere aansluiting tussen 
Masters en Gz-opleiding. Daar heeft de Opleidingsraad wel al actie op ondernomen, bijvoorbeeld 
door de hierboven beschreven consultatieronde in te lassen.  
 
Bij de ‘bullets’ in het advies van de projectgroep (bijlage p. 1 – 2) merkt de Opleidingsraad het 
volgende op:  

 
Aantal en periode toewijzing opleidingsplaatsen (eerste bullet en derde en vierde bullet op pagina 1 
van de bijlage) 
 
Een telkens terugkomend probleem, benoemd in het Bestuurlijk Akkoord en in de 

draagvlakgesprekken, is het tekort aan Gz-psychologen en opleidingsplaatsen. Hier spelen ook de 

beschikbaarheidsbijdragen een belangrijke rol, die tot dusver te beperkt zijn. Een tweede punt is 
de ‘flexibiliteit’ in de toewijzing: geregeld is de wens geuit om de bijdragen meerjarig toe te wijzen, 
opdat bijvoorbeeld meer geïnvesteerd kan worden in een goed opleidingsklimaat. We constateren 
dat de raming van het Capaciteitsorgaan kennelijk niet of onvoldoende rekening houdt met de 
volgende  situaties: 

- Een deel van het werk van Gz-psychologen wordt gedaan door masterpsychologen. 

Bovendien sluit de verhouding tussen regie en uitvoering niet altijd goed aan bij de 
zorgvraag; 
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- Ongeveer een derde van het totaal aantal opgeleiden betreft, in tegenstelling tot de andere 

Artikel 3 Wet BIG-beroepen, zogeheten particuliere plaatsen. Een substantieel (ca 1/3) deel 
van het totale aantal opgeleiden wordt niet vanuit beschikbaarheidsbijdragen opgeleid en 
dus, evenals de uitvoering van werk zoals beschreven in het vorige punt, kennelijk niet of 
onvoldoende gezien en meegenomen in de raming door het Capaciteitsorgaan. Deze 
’particuliere’ plaatsen gaan ten koste van zorggeld en leiden tot extra druk op het werk en 
de opleiding. 

 

De Opleidingsraad merkt op dat Gz-psychologen voor uiteenlopende sectoren en doelgroepen 
worden opgeleid. De toewijzing zou in aantallen en hoogte meer rekening moeten houden met die 
variatie, zodat meer recht wordt gedaan aan de praktijk en een betere afstemming van aanbod op 
vraag ontstaat. 
 
In relatie tot de tweede bulllet van het advies (p. 1 bijlage) benadrukt de Opleidingsraad dat er 

voor iedere zorgvraag voldoende adequaat opgeleide professionals beschikbaar dienen te zijn, 
passend in het stelsel van de Wet BIG. 
  

Afstemming curricula; stip op de horizon (5e – 7e bullets p. 1 en 2 bijlage)  

Een aantal punten in het voorstel van de projectgroep vraagt een intensieve samenwerking tussen 

diverse partijen. Dit geldt met name bij de invoering van de selectieve Master en bij de afstemming 
van het gehele traject, van Master t/m Gz-opleiding. De Opleidingsraad acht een goede sturing van 
groot belang  voor een succesvolle, duurzame aansluiting, zowel inhoudelijk als vanuit het oogpunt 
van doelmatigheid.  

Het doel is tot een efficiënt, goed geïntegreerd en kwalitatief hoogstaand curriculum te komen dat 
het gehele leertraject beslaat, startend met de Master en eindigend met het voltooien van de Gz-
opleiding. De Opleidingsraad acht het wenselijk dat er een structurele vorm van afstemming komt 
voor de samenstelling van het volledige curriculum. Dit komt de kwaliteit en doelmatigheid van het 
gehele traject ten goede. 

De Opleidingsraad stelt daarom voor dat zij, als orgaan waarin de genoemde partijen zijn 
gerepresenteerd, een voorstel voor een samenwerkings- en afstemmingsgremium gaat 
ontwikkelen. Uiteraard vragen we daarbij de visie en het advies van DSW, de hoofdopleiders en de 
opleidingsinstellingen.  

Er is veel behoefte aan een duurzame oplossing, een  visie op de ‘stip aan de horizon’. Met een 

gestructureerde samenwerking en  afstemming van curricula kan die stip al inhoudelijk invulling 
krijgen. ‘De stip‘ zal verder  in de door de Opleidingsraad te formuleren Visie op Opleiden in 2030 
worden meegenomen. 

Vervolg (bullets 7 – 9 bijlage p. 2) 
 
Task Force 

De Opleidingsraad onderschrijft het voorstel van de projectgroep om een implementatiewerkgroep 
op te richten, die het hiervoor beschreven proces gaat begeleiden. De Opleidingsraad stelt voor dit 
vorm te geven door een Task Force in het leven te roepen, die de implementatie gaat sturen. In de 
Task Force zouden onder meer leden van de Opleidingsraad moeten zitten die een sterke liaison 
hebben met de eerstverantwoordelijke partijen in de realisatie van een duurzame aansluiting 
tussen Masters en Gz-opleiding. Ook moeten ze over bestuurlijke kracht beschikken. De 
Opleidingsraad denkt aan maximaal vier leden.   

 

Hieronder kunnen werkgroepen specifieke punten uitwerken. De Opleidingsraad kan hiermee 
overkoepelend de implementatie monitoren en zo nodig bijsturen. Of aanvullende 
beleidsvoorstellen ontwikkelen, mochten er gaandeweg beleidsmatige vragen ontstaan.  
 
Onderscheid landelijk/regionaal/lokaal 

De Opleidingsraad acht het ook van belang dat er bij de implementatie duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen datgene wat landelijk geregeld dient te worden en wat regionaal of lokaal kan. 
 
Evaluatie 
De Opleidingsraad zal vooraf de aanpak en criteria voor evaluatie bepalen. De Task Force zelf kan 
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deze evaluatie niet uitvoeren. Dit neemt niet weg dat de Task Force de voortgang uiteraard moet 

monitoren en hiervan geregeld verslag doet. 

EVC’s. In het slot van het advies wordt de ontwikkeling en inzet van EVC’s genoemd. De 

Opleidingsraad ziet dit als een bruikbaar instrument, maar uitsluitend voor de korte, vooraf te 
bepalen termijn en dus tijdelijk, in relatie tot het ‘stuwmeer’, als een ‘reparatie-instrument’. De 
Opleidingsraad acht het ongewenst dat langdurige ‘sprokkelroutes’ bestaan op weg naar een Artikel 
3-registratie en vindt juist het integraal volgen van een (overigens slechts twee jaar durend) 
opleidingstraject van grote waarde.  

 
Conclusie 
 
Samenvattend meent de Opleidingsraad dat we, passend bij deze fase, een advies aanbieden dat 

een goede kans van slagen heeft en waarmee voor nu is voldaan aan de opdracht. 
 
De Opleidingsraad adviseert het ministerie van VWS om het advies over een optimale, directe 
aansluiting tussen Masters en Gz-opleiding over te nemen en samen met de Opleidingsraad en de 

bij het Bestuurlijk Akkoord betrokken partijen de verdere ontwikkeling ter hand te nemen. De 
FGzPt c.q. de Opleidingsraad neemt hierin graag de voortrekkersrol op zich. 
 

Uiteraard lichten we deze notitie graag nader toe. 
 
Bijlagen: 

- Advies van de projectgroep  
- Samenstelling projectgroep en overzicht proces 
- Argumentenkaart 

 

 

 

 


