Verslag
van de vergadering van het Landelijk P-opleiders Overleg d.d. 2 oktober 2019

Plaats: RINO-Groep, Utrecht.
Aanwezig volgens de presentielijst:
mw. T. Prinsen (voorzitter) (Dimence), P. Dingemanse (Altrecht), mw. M. de Vroom (Amarant),
mw. M .El Boushy (Arkin), mw. J. Dijkstra (AZM), mw. M. van Dijk (De Bascule), mw. M.L.
Aandekerk (Erasmus MC / Sophia), A.F.T. Bloemendaal (Fivoor), mw. C. Oele (Forta Groep),
mw. B. Deneer (de forensische zorgspecialisten), mw. I. Schmidt (Forte GGZ Groningen), mw. A.
van den Broek (GGZ Breburg), mw. C. Hessels (GGZ-Centraal), W. Arts (GGZ Delfland), mw.
A. Vegter (GGZ Drenthe), mw. J. v.d. Plas (GGzE), J. de Hoop (GGZ Friesland), mw. J. Ligthart
(GGZ Noord Holland Noord), mw. S. Kriens (HSK), mw. V. Limpens (Intermezzo), mw. C.
Meijer (Interpsy), E. Speelman (Karakter), mw. L. Geertjens (Kenter Jeugdhulp), mw. J.B. van
Diepen (Lentis), mw. A.J. v.d. Linde (’s Heerenloo Zorggroep), mw. M.J.E. Lemmens
(Mondriaan Heerlen-Maastricht), B. Pannebakker (Parnassia BAVO Groep Haaglanden), M.
Merbis (de Opvoedpoli), mw. I. Pepplinkhuizen (Parnassia Groep Oost en Zuid), mw. A. Scholing
(Propersona), D. Jonker (Rivierduinen), mw. M. Wansink (Triversum), mw. S. de la Rie
(Stichting Centrum 45), W.M. v.d. Vlist (Tactus), mw. C. van Velzen (UMCG), S. van Straten
(Verslavingszorg Noord Nederland), mw. J. Verduin (Yulius), mw. A. Warnik (De Viersprong),
S. Salet (Zuyderland)
Verslag: Margriet Vreeswijk
1. Opening, vaststelling agenda, voorstellen nieuwe leden
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Een kennismakingsronde vindt plaats. De nieuwe LPO-leden stellen zichzelf voor.
Toelichting capaciteitsorgaan door Maurice Heck
Maurice Heck, programmasecretaris bij het capaciteitsorgaan, geeft een presentatie over de
raming van de praktijkopleidingsplaatsen: zie bijlage: sheets presentatie.
Maurice Heck geeft aan dat het altijd mogelijk is met vragen telefonisch contact op te nemen met
het capaciteitsorgaan. Hij verwijst naar de website van het capaciteitsorgaan met verdere
informatie.
Zorgverzekeraars, beroepsgroepen, werkgevers en opleidingsinstellingen zitten aan tafel bij de
raming van de benodigde capaciteit. Door het capaciteitsorgaan wordt een instroomadvies
opgesteld voor het Ministerie van VWS. Daartoe wordt een rekenmodel gebruikt. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van dataverzameling. Deze wordt voorgelegd aan de Kamer Beroepen GG.
Er wordt om de 3 jaar een raming opgesteld door het capaciteitsorgaan.
Er is een discrepantie tussen het advies van het capaciteitsorgaan en de behoefte aan
beroepsbeoefenaren. Aangegeven wordt dat er door het werkveld meer opgeleid wordt dan de
raming aangeeft. Gesteld zou kunnen worden dat de raming niet adequaat is.
Maurice Heck bevestigt dat er spanning is tussen de behoefte en de raming. De GGZ is een
werkgebied dat in beweging is; het werkveld is instabiel.
1

Het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen in de ggz is in de afgelopen jaren fors opgehoogd.
Het capaciteitsorgaan heeft hierover positief advies gegeven aan het Ministerie van VWS.
De modellen lopen altijd achter de werkelijkheid aan.
Alleen verzekerde zorg wordt meegenomen in de raming.
Jeugd wordt niet meegenomen. Sinds de overgang naar de gemeenten vindt geen registratie meer
plaats bij de jeugdzorg. Er is dus geen goed beeld beschikbaar.
Via de reguliere opleidingsplaatsen bij ggz-instellingen wordt wel opgeleid voor de jeugdzorg.
De zorgstandaarden zijn in werking getreden. Daardoor is de vraag naar beroepsbeoefenaren
toegenomen. Hetzelfde geldt voor de wet verplichte GGZ en de wet zorg en dwang.
Hiermee zou rekening gehouden moeten worden bij de capaciteitsramingen.
6,4% van de opleidingsplaatsen wordt teruggegeven.
Aangegeven wordt dat dit niets met de behoefte van doen heeft. Praktijkopleidingsinstellingen
moeten een opleidingsplaats kunnen realiseren; dat is niet altijd mogelijk.
Gevraagd wordt of het verschil tussen de ramingen en de praktijk verklaard kan worden.
Maurice Heck denkt dat dit te wijten is aan de invoering van de zorgstandaarden
(kwaliteitsstatuut). Dit is niet meegenomen in de raming. De zorgstandaarden hebben gezorgd
voor een grotere vraag naar gz-psychologen.
Er zijn op dit moment 2000 gz-psychologen in opleiding.
Het capaciteitsorgaan neemt geen beleidsvoornemens mee in de raming. Beleid wordt alleen
meegenomen als er zicht is op de ontwikkeling daarvan.
Als er niet meer onbeschikt opgeleid mag worden, dan betekent dat dat een groot tekort zal
ontstaan aan opleidingsplaatsen.
Masterpsychologen worden ingezet op plaatsen waar eigenlijk een gz-psycholoog werkzaam zou
moeten zijn.
Maurice Heck zegt dat bij de raming uitgegaan wordt van de vacatures gz-psychologen. GGZNederland heeft in de bedrijfsvoering ook de masterpsychologen meegenomen.
Het capaciteitsorgaan probeert een beeld te krijgen van de inzet van masterpsychologen.
Instellingen zullen gevraagd worden gegevens hierover beschikbaar te stellen.
Ook de sector jeugd zal bevraagd worden om een beter beeld te krijgen.
De voorzitter bedankt Maurice Heck voor zijn aanwezigheid.
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 6 maart 2019
Tekstueel:
- Blz. 2, 2e alinea: Bart Pannebakker zegt dat het Ingrid Wiegard is (i.p.v. Wiegand).
Het gaat iets beter met Ingrid Wiegard. Zij is weer gedeeltelijk aan het werk.
Dorothe Ernste is nog steeds ziek.
Met inachtneming van bovenstaande aanpassing wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
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Naar aanleiding van het verslag:
- Blz. 2, inventarisatie door Pieter Dingemanse: De inventarisatie van Pieter
Dingemanse is toegestuurd aan de LPO-leden. Het is een momentopname van een half
jaar geleden.
De suggestie wordt gedaan de inventarisatie te publiceren op de website.

-

Blz. 2, laatste alinea - boekje taken en verantwoordelijkheden: Het boekje is klaar en
zal gepubliceerd worden op de website van de FGzPt. Het is besproken in het College.
Bart Pannebakker heeft in het College informatie gegeven over de situatie dat iemand
als opleideling handelingen verricht en de situatie dat er handelingen verricht worden
als gz-psycholoog als men in opleiding is tot specialist. Dit zal toegevoegd worden aan
het boekje taken en verantwoordelijkheden.
Op de website van het LPO is informatie gepubliceerd van Marlies van Dijk en Bart
Pannebakker over de werkbegeleider.
Op de tweedaagse zal aandacht besteed worden aan het boekje taken en
verantwoordelijkheden en het KEK (kwaliteit en erkenningskader).

-

Blz. 6, opnames en AVG: Eddy Speelman vraagt naar de stand van zaken hierbij.
Lidwien Geertjes zegt dat de RINO Utrecht bezig is met een concept videobeleid.
Dit wordt binnenkort aan de instellingen gepresenteerd.
Aan het eind van dit jaar wil men deze zaak geregeld hebben.

4. Mededelingen
Gevraagd wordt of de LPO-vergaderingen eerder zouden kunnen plaatsvinden: van 13.00 uur
tot 16.00 uur. Het LPO-bestuur neemt dit verzoek mee (actie).
16 en 17 april 2020 is het KP- en KNP-congres. Onderwerp: passie, positie en politiek.
De Stichting WKK organiseert het specialistencongres. De Stichting WKK stelt geld ter
beschikking aan een goed doel. Ideeën hiervoor zijn welkom.
Agnes Scholing wijst op een supervisorencursus bij PE-online in februari 2020 (VGcT).
Lidwien Geertjens wijst op het NVP-congres. Opleidelingen kunnen hiervoor posters
indienen. Een mooie prijs is hieraan verbonden.
Anneloes v.d. Broek zegt dat de voorbereiding van de LPO-tweedaagse plaatsvindt. De
tweedaagse wordt gehouden in Dalfsen Heeze (NB) Hotel Kapellerput . Zij roept de LPOleden op zich in te schrijven voor deze tweedaagse.
De voorzitter heeft een verzoek van Els Graafsma ontvangen. De NVGzP heeft een
vragenlijst inzake het diagnostiekbeleid opgesteld. Deze vragenlijst wordt binnenkort uitgezet.
Dringend verzoek aan de LPO-leden om deze vragenlijst in te vullen.
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Conceptadvies aansluiting master – gz-opleiding: Het bestuur heeft een reactie gegeven op het
conceptadvies aansluiting master – gz-opleiding. Deze reactie is bij de stukken voor deze
vergadering gevoegd.
Jenneke v.d. Plas voegt toe dat het idee is een task force in te richten om de mogelijkheden
verder te onderzoeken. Hiervoor is subsidie van het Ministerie van VWS nodig. Daarover
vinden gesprekken plaats.
De aansluiting master / gz-opleiding is een ingewikkeld probleem.
Verder werkt de opleidingsraad aan een visie over opleiden tot 2030.
De opleidingsraad zal in september 2020 een invitational conference organiseren.
Er vinden pilots met een logistieke aansluiting in Amsterdam en Nijmegen (plan Connectie)
plaats.
Eddy Speelman viel het op dat K/J hierbij ondervertegenwoordigd is. De toelatingseisen zijn
niet veranderd.
Anneloes v.d. Broek vraagt hoe de achterban meegenomen wordt in deze trajecten. De
suggestie wordt gedaan hieraan aandacht te besteden tijdens de tweedaagse.
5. Ingekomen stukken
De subsidie voor het opleiden bij de sector jeugd is voor 3 jaar verlengd.
Een brief van het ministerie is bij de vergaderstukken gevoegd.
EVC-traject:
Maie El Boushy vraagt of instellingen benaderd zijn voor deelname aan het EVC-traject van
het NIP (Karin Overtoom). Het bedrijf van de heer Simsek (Sozaned) wil eveneens EVCtrajecten starten.
Verschillende praktijkopleidingsinstellingen zijn benaderd.
De hoofdopleiders Gz (Mark Verbraak en Maryke Wolters) zijn bezig te bezien of een EVCtraject mogelijk is. Het is een taak voor de hoofdopleiders Gz om op dit punt actie te
ondernemen en niet aan het NIP of de heer Simsek.
Maie El Boushy zal de nieuwsbrief van het NIP terzake toesturen.
6. Berichten uit de gremia
Bart Pannebakker meldt dat twee werkgroepen actief zijn binnen het College: harmonisatie en
erkenningen. Op 15 oktober 2019 zal het College hierover verder spreken.
Het College heeft met de NVP en de NVGzP het initiatief genomen om een werkgroep te
formeren inzake het specialisme KP/PT.
Charlotte Oele zegt dat er veel onrust is bij de opleidelingen PT over het specialisme KP/PT.
Afgesproken is dat de hoofdopleiders PT de opleidingen op de hoogte zullen houden van de
ontwikkelingen en stand van zaken.
PAUZE
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7. Inventarisatie AVG
Agnes Scholing heeft een inventarisatie opgesteld. De informatie is aan de LPO-leden
toegestuurd.
De uitkomst is divers. Het is heel wisselend wie er wel beleid heeft op dit punt, wie niet en
wie in afwachting is van het beleid van de opleidingsinstelling.
Het lijkt goed dat of vanuit het LPO of vanuit de opleidingsinstellingen hiervoor een beleid
wordt opgesteld.
Maria Lemmens zegt dat de praktijkopleidingsinstelling verantwoordelijk is. Zij denkt dat de
praktijkinstelling een beleid moet ontwikkelen.
Aangegeven wordt dat de RINO in dezen actie zou moeten ondernemen. De RINO moet zich
aanpassen aan de instellingen die participeren.
Het belang van goed opleiden moet voorop staan.
Het is belangrijk dat supervisanten beeldmateriaal kunnen laten zien.
Vastgesteld wordt dat de uitwerking van de AVG heel divers is.
Bart Pannebakker zegt dat het belangrijk is dat de privacy van de patiënt gewaarborgd is.
Uitvoerig wordt hierover van gedachten gewisseld.
De voorzitter zegt dat er verschillend omgegaan wordt met de AVG. De RINO-Utrecht is
hiermee bezig. Er wordt ook een verantwoordelijkheid voor de praktijkopleidingsinstelling
gezien hierbij. Het lijkt goed in het kader van de LPO dit op te pakken.
De instellingen die hiermee al ver zijn, worden opgeroepen om informatie op te sturen.
Leden die bereid zijn hierover mee te denken, kunnen dit melden.
Agnes Scholing zal het bovenstaande melden aan de instellingen.
Dit punt komt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde (actie).
8. Kostenonderzoek NZa / concept bestedingsprotocol
De NZa heeft een kostenonderzoek gedaan. Op basis daarvan zijn de beschikkingsbijdragen
verhoogd.
Maie El Boushy wijst erop dat bij de berekeningen geen rekening gehouden is met de nieuwe
cao. De lonen zijn omhoog gegaan.
De productiviteit komt uit een ander onderzoek; daarover kon niets gezegd worden.
De verschillende eisen zouden opgenomen moeten worden in de erkenningseisen / het besluit.
Daarmee kan de subsidie veilig gesteld worden.
De voorzitter zegt dat de parameters onderbouwd moeten worden. Als er geen onderbouwing
plaatsvindt, is er het risico dat de NZa de beschikbaarheidsbijdrage zal aanpassen.
Jenneke v.d. Plas zegt dat de P-opleiders ernaar moeten streven dat de opleidelingen alles
vergoed krijgen.
Uitvoerig wordt hierover van gedachten gewisseld.
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Anneloes v.d. Broek vraagt of en hoe de kleine instellingen kunnen voldoen aan de normen.
Dit punt komt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde. Daarbij zal aan de orde
komen in hoeverre er onderbouwing is voor de subsidiebijdrage (actie).
De vergadering spreekt haar waardering uit voor de LPO-leden die dit mede tot stand hebben
gebracht.
9. Lancering website
Birgit Deneer zegt dat de LPO website gereed is.
De informatie zal in het vervolg op de website gepubliceerd worden (o.a. de
vergaderstukken).
Birgit Deneer vraagt de leden de website van het LPO te bekijken. Eventuele aanpassingen
kunnen aan haar doorgegeven worden.
10. Lustrum symposium
Op 11 mei 2021 bestaat het LPO 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal een lustrumsymposium
georganiseerd worden. Ideeën hiervoor zijn welkom.
Jenneke v.d. Plas en Charlotte Oele zijn bereid deze dag te organiseren.
11. Afscheid Lidwien Geertjens
Lidwien Geertjens is voor de laatste maal bij de LPO-vergadering aanwezig.
Zij is één van de grondleggers van het LPO.
Zij gaat voor de zaak: kwalitatief goede patiëntenzorg.
Maie El Boushy bedankt haar voor haar inzet voor het LPO en wenst haar alle goeds voor de
toekomst.
12. Bestuurswisselingen
Tonnie Prinsen legt de functie van voorzitter van het LPO neer. Zij wordt voorzitter van de
FGzPt.
Anneloes v.d. Broek is bereid haar op te volgen. Bij acclamatie wordt zij benoemd.
Het bestuur van het LPO zal in het vervolg uit 4 leden bestaan.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Het LPO bedankt Tonnie Prinsen voor haar inzet voor het LPO.
De voorzitter stopt eveneens met haar lidmaatschap van de klankbordgroep van GGZNederland. Gevraagd wordt wie deze functie van Tonnie Prinsen wil overnemen.
Er is nog geen begroting 2020. De begroting 2020 komt in de volgende vergadering aan de
orde (actie). De begroting 2020 zal per mail aan de LPO-leden toegestuurd worden (actie).
13. Rondvraag
Maie El Boushy zegt dat de opleidelingen in het opleidingsregister de schema’s moeten
accorderen. Dit werkt vertragend.
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Sluiting: 17.15 uur.

Bijlage: 1.
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