
Geachte leden van de Opleidingsraad,  
 
 
Namens het Landelijk P-opleider overleg (LPO) stuur ik u onderstaande reactie op uw Conceptadvies 
Aansluiting Master-GZ (AMG 200819). 
 
Het LPO is de landelijke vereniging van P-opleiders, waarin de P-opleiders informatie uitwisselen, tot 
meningsvorming komen en bij voldoende overeenstemming tot beleids-beïnvloeding besluiten. Dit 
betreffende alle zaken die relevant zijn voor het ontwikkelen en vormgeven van de postmaster 
beroepsopleidingen van psychologen en psychotherapeuten en de ontwikkeling van de plaats van de 
P-opleidingen binnen de instellingen en in de landelijke beleidsontwikkeling. We staan voor het 
opleiden in de praktijk van de psy-beroepen om niet alleen de patiënt van vandaag, maar ook de 
patiënt van morgen wetenschappelijk gedragen en maatschappelijk verantwoorde en kwalitatief 
hoogwaardige zorg en behandeling te kunnen geven. 
Het LPO behoort tot de vertegenwoordigers uit het veld, die mee hebben gewerkt aan dit 
Conceptadvies AMG 200819. 
 
[Opmerking vooraf: de bijlagen zijn verwarrend getiteld: ‘Conceptadvies AMG concept 200819’ bevat 
niet het advies maar de route ernaar toe. Het advies zit in ‘bijlage bij conceptadvies AMG 200819’.] 
 
Het Conceptadvies is voorgelegd aan de leden van het LPO, die het nut van een optimale aansluiting 
Master – GZ onderstrepen. Dat geldt ook voor de visie dat er behoefte is aan meer GZ-psychologen 
en dat het onwenselijk is dat master-psychologen zonder aanvullende opleiding en BIG-registratie, 
langdurig in de (S)GGZ werken. En voor de visie dat goede samenwerking tussen masteropleidingen, 
postmasteropleidingen en praktijkopleidingsinstellingen onontbeerlijk is. 
Om het Conceptadvies echter te kunnen ondersteunen vraagt het LPO om nadere uitwerking van de 
volgende kanttekeningen (in willekeurige volgorde – niet naar belangrijkheid): 
 
1. Optimale aansluiting is wat het LPO betreft niet synoniem met directe aansluiting. Het LPO 
prefereert de term ‘optimaal’ omdat die ruimte laat aan het stellen van enige werkervaring als 
selectiecriterium. 
Het LPO denkt aan een periode van min. 12- max. 24 maanden werkervaring, onder begeleiding.  
 
2. Het is essentieel dat praktijkopleidingsinstellingen zelf de kandidaten kunnen selecteren die 
binnen hun instelling, c.q. samenwerkingsverband de GZ mogen volgen.  
 
3.  Het LPO meent dat het stuwmeer van masterpsychologen alleen kan opdrogen als instroom en 
uitstroom in evenwicht zijn. Dit is te bereiken door eerst meer GZ-opleidingsplekken aan te bieden en 
door vervolgens een selectieve klinische master in te stellen. Een tijdelijke route van EVC’s lijkt ons 
niet het juiste instrument. 
 
4. Het LPO vindt het wenselijk om alleen ‘beschikt’ op te leiden. Meerjarige toekenning van 
beschikbaarheidsbijdrage kan een stabiel aanbod van GZ-plaatsen binnen instellingen of in 
samenwerkingsverbanden verzekeren. Een landelijke raming die rekening houdt met het aantal in de 
(S)GGZ op GZ-functies werkzame masterpsychologen, is hierbij een voorwaarde. 
 
5. Voldoende spreiding van opleidingsplaatsen over ‘minder populaire’, minder centrale regio’s, en 
‘minder populaire’ sectoren in de (S)GGZ zoals ouderenzorg, jeugdzorg, LVB en forensische zorg, 
waarborgen – reeds in de masteropleidingen en zeker in de gz-opleiding. De samenwerking tussen 
masteropleidingen, postmasteropleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen zou daartoe 
kunnen intensiveren. Daarbij lijkt essentieel dat het LPO betrokken is bij een werkgroep ‘Selectieve 
Master’. 



 
Als praktijkopleidingsinstellingen hebben we de afgelopen 20 jaar mede toegewerkt naar de huidige 
status van de kwalitatief hoogstaande en herkenbare GZ-psycholoog als regiebehandelaar. Met 
dezelfde constructieve inzet willen we dit ook de komende jaren blijven doen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het LPO 
Marjolein Wansink, secretaris DB 
Birgit Deneer, lid DB 
 
 


