
  
 

 

 

Aan: de heer J. Kamoschinski, NVGzP 

 

CC: mevrouw W. Brinkman 

 

 

Breda, 21 april 2020 

 

Betreft: reactie LPO op vraag 16 april jl. 

 

 

Beste Joost en Willeke,  

 

De afgelopen dagen heb ik met diverse collega’s overleg gehad en onderling e.e.a. uitgewisseld. 

 

In het LPO is dit onderwerp eerder aan de orde geweest en verdient deze werkwijze duidelijk geen 

voorkeur; het LPO heeft echter geen zeggenschap over de contractvormen in kleine praktijken.  

Het feit dat deze gang van zaken al een tijd de werkwijze is, neemt niet weg dat er veel kritiek op 

bestaat. Er zijn in de afgelopen jaren ook diverse problemen door ontstaan, waarbij altijd de 

opleideling de dupe was 

 

Tot niet zo lang geleden gold deze optie (OVO) alleen voor de PT-opleiding.  

Toen enkele jaren geleden het KEK werd ingevoerd was de hoop dat de eis “loondienstcontract” voor 

alle opleidingen zou worden geharmoniseerd, zodat ook voor de PT een loondienstconstructie verplicht 

zou worden.  

Hier is ook bij het college op aangedrongen.  

In de besluiten opleidingseisen GZ en KP stond de optie OVO niet vermeld en was alleen een 

loondienstcontract mogelijk.  

In de nieuwe besluiten heeft de harmonisatie echter juist zo uitgepakt dat inmiddels – helaas - ook bij 

de GZ en KP de mogelijkheid bestaat voor andere constructies. We begrepen dat dit is gebeurd nadat 

het college van de FGzPt de juridische aspecten had uitgezocht van het verbieden van andere dan 

loondienstcontracten 

Er was altijd al een alternatief voor de leerarbeidsovereenkomst (Overeenkomst van Opdracht) maar dit 

bleek niet meer mogelijk door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA). 

Daarom is de mogelijkheid opengelaten voor een alternatief voor de leerarbeidsovereenkomst mits 

deze aan een aantal eisen voldoet. De hoofdopleider beoordeelt dit.  

Hierbij geldt dat indien een instelling niet voldoet aan de randvoorwaarden, deze instelling ook niet 

zou mogen opleiden.  

In de praktijk is dit echter nog steeds moeilijk te verenigen met de Wet DBA maar tot op heden zijn er 

vanuit de kleinere instellingen geen vragen meer over gekomen. 
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Het toelaten van de OVO die in de besluiten naast de leerarbeidsovereenkomst werd opgenomen, is 

destijds tevens opgenomen als mogelijkheid omdat de vereisten van een arbeidsovereenkomst voor 

kleinere instellingen financieel erg moeilijk was  

En het hiermee voor hen bijna onmogelijk werd om op te leiden.  

 

We begrepen dat de hoofdopleiders PT eind 2017 een eigen uitwerking hebben geformuleerd voor de 

OVO, om de opleidelingen optimaal te beschermen en meer eenduidigheid te krijgen in toegestane 

constructies 

Het is wellicht een idee dat jullie deze uitwerking opvragen bij de voorzitter van het HCO PT? 

 
Ook met deze concretisering van de OVO blijven er echter niet wenselijke situaties ontstaan; bovendien 

kost het voor alle partijen veel werk en tijd om helder te krijgen of de OVO gelijkwaardig is met een 

loondienstcontract. 

Voor alle opleidelingen alleen een loondienstcontract zou daarom onze voorkeur verdienen.  

Een gemotiveerd verzoek tot wijziging van het besluit aan het college zou een optie kunnen zijn. 

Blijft bestaan dat VWS kleine praktijken niet wil uitsluiten van opleidingsmogelijkheden. 

 

Recent is een brief verstuurd naar het HCO en het college vanuit het LPO betreffende verzoek om 

aanpassing van de regelgeving ten einde het opleiden in samenwerkingsverband te versterken (zie 

bijlage). Dit verzoek komt voort uit de frequente confrontatie van LPO-leden met opleidelingen 

waarvan de opleidingsomstandigheden niet voldoen omdat praktijkopleidingsplekken in gevaar komen. 

Het gevolg is dat opleidelingen, buiten eigen schuld om, klem komen zitten; spanning ervaren en 

minder leermogelijkheden hebben dan gewenst. 

Aanpassing van de regelgeving zou direct consequenties kunnen hebben op opleiden in kleine 

praktijken, waar met enige regelmaat bovenstaande constructies aan de orde zijn. 

In samenwerkingsverband wordt momenteel met name in de GZ-opleiding als zodanig gewerkt, 

hetgeen ook door TOP gestimuleerd wordt. Het LPO zet zich hiervoor in niet alleen om breed op te 

leiden, maar ook om de kwaliteit en de continuïteit van de opleiding te kunnen garanderen. 

 

Joost, met bovenstaande informatie heb ik een deel van je vragen beantwoord en ondersteunen we de 

visie dat e.e.a. niet wenselijk is. 

 

Mijn voorstel zou zijn een voorstel tot wijziging van het besluit aan het college voor te leggen. 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens het Bestuur LPO (Landelijk P-Opleidersoverleg)  

 

Anneloes van den Broek 

Voorzitter LPO 

 


