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Betreft: veilig opleiden in samenwerkingsverband 

Geacht College FGZPt & HCO-GZ, beste voorzitters Huijbers (College) en Bouman (HCO GZ), 

Met deze brief doen wij, het LPO-bestuur, een verzoek aan het College (FGZPt) om door aanpassing van 
regelgeving het opleiden in teamverband te versterken. Tevens verzoeken wij het HCO-GZ ons verzoek te 
ondersteunen. 

Aanleiding: 
Aanleiding voor dit verzoek is dat LPO leden regelmatig geconfronteerd worden met opleidelingen waarvan de 
opleidingsomstandigheden niet voldoen omdat praktijkopleidingsplekken gedurende de opleiding in gevaar 
komen. Dit betreft met name de kleine instellingen. Het gevolg is dat opleidelingen, buiten eigen schuld om, 
klem komen zitten; spanning ervaren en minder leermogelijkheden hebben dan gewenst. 

Praktijk opleidingsplekken komen in gevaar wanneer begeleiders (met name werkbegeleiders, maar soms ook 
supervisors & praktijkopleiders) niet meer beschikbaar zijn voor hun rol (door bijvoorbeeld langdurige 
afwezigheid vanwege ziekte, zwangerschap, vakantie/verlof of het krijgen van een andere baan) waarbij 
vervanging moeilijk beschikbaar is. Een andere reden dat opleidingsplekken in gevaar kunnen komen, is 
wanneer de instelling niet meer in staat is de vereiste (variëteit in) inhoudelijke werkzaamheden aan te bieden, 
door eenzijdigheid van cliëntenbestand/werkzaamheden (waardoor mogelijk onvoldoende diagnostische 
werkzaamheden beschikbaar zijn en KBS-sen niet uitgevoerd kunnen worden), door problemen met instroom, 
door financiële problemen of zelfs faillissement. 

Analyse: 
In de huidige GGZ markt met veel personeelsverschuivingen, personeelstekorten en wisselende budgettaire 
kaders van aanbieders, die afhankelijk zijn van (jaarlijks wisselende) afspraken met financiers (verzekeraars, 
gemeenten, DJI) blijkt dat kleinere zorgaanbieders met 1 of 2 opleidelingen kwetsbaarder zijn voor het in gevaar 
komen van praktijkopleidingsplekken dan relatief grotere organisaties met een team van opleiders en meerdere 
(3 of meer) opleidelingen. De laatsten kunnen personeel meer flexibel inzetten (lees: opleiders of opleidelingen 
verplaatsen) zodat de opleiding door kan gaan en de werkzaamheden en begeleiding passend blijven bij de 
opleiding(sfase). Kleinere zorgaanbieders ontberen nogal eens deze mogelijkheden. 



Naar een Oplossingsrichting: 
Bovenstaande problemen en analyse zijn al eerder gedeeld. Voorbeelden hiervan zijn: 
Het KEK (2013 e.v.) benoemt het belang van een 'opleidingsteam'. 
De opleidingsconferentie bij VWS (maart 2017) benoemde bovenstaande problematiek en richtte een werkgroep 
op van opleiders, instellingen en opleidelingen gericht op uitwerking van een oplossingsrichting. 
Op de conferentie van TOP-opleidingsplaatsen over samenwerking in de proeftuinen (nov. 2019) gaven diverse 
opleiders de suggestie om 'samenwerking in een opleidingsteam' een meer verplichtend karakter te geven. Dit 
pleidooi betrof met name aansluiting van de kleine instellingen bij de grote instellingen. 

Ons voorstel, gericht op verminderen van de kwetsbaarheid van opleidingsplekken en versterken van 
'opleidingsteams', luidt dan ook als volgt: 

Opleidingsinstellingen & -plekken kunnen alleen erkend worden cq. subsidie ontvangen, wanneer ze 
meerdere opleidelingen opleiden (bijv. minimaal 3 of 4) OF wanneer er concrete samenwerkingsafspraken 
zijn vastgelegd met collega-instellingen zodat er met elkaar in een 'team' wordt opgeleid dat gezamenlijk 
tenminste bovengenoemd aantal opleidelingen heeft. 
De samenwerkingsafspraken omvatten o.a. afspraken over hoe te handelen als een van de gezamenlijke 
opleidingsplekken niet langer aan de eisen voldoet, zo dat de betreffende opleidingsplaats niettemin 
volgens die eisen, in een andere constellatie doorgang kan vinden. 
De samenwerkingsafspraken worden gehandhaafd als onderdeel van de huidige erkenning c.q. 
(her)visitatie van de betreffende opleidingsplekken. 

Het verzoek aan het College is bovenstaand voorstel nader te doordenken en uit te werken in regelgeving. Het 
verzoek aan het HCO-GZ is om bovenstaand voorstel te ondersteunen richting het College, 

Met vriendelijke groet, 

Namens de LPO-leden, 

Het LPO-bestuur, 

Anneloes van den Bio k, 
Voorzitter LPO 


	Page 1
	Page 2

