Verslag
van de vergadering van het Landelijk P-opleiders Overleg d.d. 6 maart 2019

Plaats: RINO-Groep, Utrecht.
Aanwezig volgens de presentielijst:
mw. T. Prinsen (voorzitter) (Dimence Groep), P. Dingemanse (Altrecht), mw. M. de Vroom
(Amarant), mw. M. van Dijk (De Bascule), mw. de Bruin (Eleos), mw. B. Deneer (de forensische
zorgspecialisten), mw. I. Schmidt (Forte GGZ Groningen), mw. A. van den Broek (GGZ
Breburg), mw. C. Hessels (GGZ-Centraal), mw. A. Vegter (GGZ Drenthe), mw. P. Oppen (GGZ
In Geest), mw. J. Ligthart (GGZ Noord Holland Noord), M. Daemen (GGZ WNB), mw. C.
Meijer (Interpsy), mw. L. Geertjens (Kenter Jeugdhulp), mw. J.B. van Diepen (Lentis), R.
Stokkers (Mediant), mw. H. Lootens (Noord West Ziekenhuis Groep), B. Pannebakker (Parnassia
BAVO Groep Haaglanden), mw. S. Hoogenkamp (Parnassia Groep regio Rijnmond), mw. A.
Scholing (Propersona), D. Jonker (Rivierduinen), mw. M. Wansink (Triversum), mw. S. de la Rie
(Stichting Centrum 45), mw. C. Oele (Forta Groep), dhr. V.d. Vlist (Tactus), S. van Straten
(Verslavingszorg Noord Nederland), mw. J. Verduin (Yulius), mw. A. Warnik (De Viersprong),
M. Franken (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 voorstelronde vindt plaats. De nieuwe LPO-leden stellen zichzelf voor.
Marc Daemen vraagt aandacht voor de intervisiegroepen. Dit komt aan de orde bij agendapunt 6.
Pieter Dingemanse vraagt aandacht voor de organisatie van de psychotherapie-opleiding
Dit punt komt aan de orde bij agendapunt 4, ingekomen stukken - het memorandum van de
hoogleraren KP en PT.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 3 oktober 2018
Tekstueel:
- Blz. 6, laatste alinea:
Quarijn moet Plurijn zijn.
Onderwijsgroep moet Conrisq zijn.
Gemeld wordt dat de regio Noord Holland Noord eveneens een proeftuin is begonnen.
Hiervoor is veel belangstelling.
Met inachtneming van bovenstaande aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Geen op- of aanmerkingen.
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3. Mededelingen
- Stephanie Hoogenkamp meldt dat zij Dorothe Ernste (Parnassia) vervangt.
Dorothe Ernste is wegens ziekte afwezig is.
-

Bart Pannebakker meldt dat Ingrid Wiegand een verkeersongeluk heeft gehad. Er is
een vervangende P-opleider aangesteld.

- De Parnassia Groep breidt steeds verder uit. Er is een nieuwe P-opleider aangesteld
voor Oost-Zuid Nederland. Bart Pannebakker vraagt of deze 4e persoon kan aansluiten
bij het LPO. Het bestuur van het LPO vraagt Bart Pannebakker dit verzoek schriftelijk
voor te leggen (actie).
- LPO heeft input gegeven aan NIP/NVGzP voor CAO-onderhandelingen:
De voorzitter meldt dat voorstellen zijn gedaan met betrekking tot de inschaling van
de opleidelingen, de vergoeding van de studietijd en de nascholng voor KP.
- Inventarisatie door Pieter Dingemanse (inschaling): Pieter Dingemanse heeft een
inventarisatie gedaan inzake de inschaling van P-opleiders. 30 reacties zijn inmiddels
ontvangen. Er zal nogmaals een reminder gestuurd worden (actie). Er wordt een
variatie in inschaling gezien.
Charlotte Oele vindt het jammer dat er geen koppeling is gemaakt met het aantal
opleidelingen.
Nadat de reacties ontvangen zijn, zal Pieter Dingemanse een en ander verwerken en
het resultaat toesturen aan de LPO-leden (actie). Het is goed informatie terzake uit te
wisselen. Het resultaat zal ook op de website van de LPO gepubliceerd worden (actie).
- Update Aorta (Pieter Dingemanse):
Aorta is een opleidelingenvolgsysteem. Altrecht is over gegaan op dit systeem.
Propersona gaat eveneens met dit systeem werken.
Het systeem zal nog verder doorontwikkeld worden.
Andere instellingen hebben aangegeven interesse voor dit systeem te hebben. Voor
hen zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden in het komende half jaar.
Een gebruikersgroep zal opgericht worden. Deze groep komt voor de volgende LPOvergadering bijeen van 11.00 tot 12.00 uur (actie).
- De rol van de werkbegeleider: Bart Pannebakker heeft hierover een notitie geschreven.
Deze notitie wordt gebruikt binnen Parnassia.
Marlies van Dijk zegt dat bij de visitatie dit eveneens onderwerp van bespreking was.
Zij heeft eveneens daarover een notitie opgesteld.
Deze informatie is interessant voor andere instellingen.
Voor het kinder- en jeugddeel is het anders geregeld.
De voorzitter vraagt de notities naar haar te sturen. Zij zal voor verspreiding onder de
LPO-leden zorgdragen (actie).
- Boekje taken en verantwoordelijkheden: dit boekje heeft een update gekregen. Het
College werkt hieraan.
Lidwien Geertjens geeft aan dat de verantwoordelijkheden in de opleiding geregeld
zijn. Dit staat los van de functie van regiebehandelaar.
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4. Ingekomen stukken:
RINO Amsterdam: Mae El Boushy heeft gevraagd dit punt te agenderen. De RINO
Amsterdam had een eigen draai gegeven aan het vrijstellingenbeleid. De voorzitter
heeft begrepen dat dit inmiddels weer teruggedraaid is. Praktijkinstellingen waren
hierin niet gekend.
Lidwien Geertjens wijst erop dat dit consequenties voor de beschikbaarheidsbijdrage
had kunnen hebben.
Verschillende praktijkopleiders geven aan het lastig te vinden de vrijstellingenregeling
toe te passen. Anderen geven aan de aangepaste vrijstellingenregeling te waarderen;
opleidelingen die al de VGcT-opleiding gedaan hebben en al werkervaring hebben,
kunnen sneller de Gz-opleiding doen. Het past bij het competentiegericht opleiden.
De opleidingsroutes moeten aangepast worden op basis van de nieuwe
vrijstellingsregeling.
Aangegeven wordt dat dit bij de orthopedagoog generalist niet aan de orde is.
Charlotte Oele zegt dat de OG in aanmerking kan komen voor een verkorte PTopleiding. In Leiden wordt voor de OG een Gz-opleiding aangeboden.
-

Memorandum hoogleraren KP en PT: de NVP heeft enige tijd geleden een invitational
conference georganiseerd. Daaruit is de instelling van een specialisme KP-PT naar
voren gekomen. De hoofdopleiders KP en PT willen door middel van dit
memorandum hun steun betuigen aan het proces.
Charlotte Oele licht een en ander nader toe. Zij verwacht dat er nog een lange weg te
gaan is voordat dit gerealiseerd zal kunnen worden. Er vindt nog veel discussie plaats
over een specialisme KP-PT.
De praktijkopleiders nemen dit memorandum voor kennisgeving aan.
- Lidwien Geertjens heeft nog een reactie gegeven aan TOP (toewijzing
opleidingsplaatsen). Bart Pannebakker ondersteunt deze reactie.
De voorzitter zegt nog een reactie te hebben gegeven aan GGZ-Nederland. De
berekeningen kloppen niet.
- De voorzitter meldt dat Maurice Heck van het Capaciteitsorgaan bereid is een
toelichting te geven op de totstandkoming van de ramingen.
Dit zal gepland worden voor de LPO-vergadering in oktober 2019 (3 kwartier) (actie).
- Marc Daemen zegt dat de mogelijkheid is aangegeven dat de subsidiebedragen voor de
opleidingen vanaf 2020 verhoogd zullen worden. Vandaag heeft de NZa gemeld dat,
voordat dit gebeurt, de tarieven moeten worden vastgesteld. Marc Daemen vraagt de
informatie te delen als iemand hierover verder iets hoort.

5. Berichten uit de gremia
College:
Het College is bezig geweest met de besluiten. In april zullen de adviezen terzake in het
College worden besproken.
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De harmonisatie tussen de verschillende opleidingen is aan de orde. Adviezen hierover
worden ingewonnen.
Het specialisme KP-PT heeft in het College de aandacht gehad. Dit betreft de verandering van
een artikel 14 beroep (KP) en de opheffing van een artikel 3 beroep (PT).
Het College wil zich meer gaan bemoeien met de beroepenstructuur.
Landelijke opleidingsraad:
Marlies van Dijk heeft zitting in de landelijke opleidingsraad.
Op 1 februari 2019 is een invitational conference georganiseerd. Bespreekpunten waren: visie
op opleiden en de aansluiting tussen de master-opleiding en de gz-opleiding.
Rond de zomer van 2019 zullen over deze onderwerpen notities verschijnen van de landelijke
opleidingsraad.
Klankbordgroep opleiden van GGZ-Nederland:
De voorzitter heeft hierin zitting. GGZ-Nederland wil deze klankbordgroep anders vorm gaan
geven. Mensen uit de praktijk gaan de klankbordgroep leiden. Men wil meer projectmatig
werken. Er gaat veel aandacht uit naar het MBO- en HBO-niveau.
Vanuit het LPO zal op projectniveau input gegeven worden.
De voorzitter wil te zijner tijd kijken wie hierin kan participeren vanuit het LPO.
Orthopedagoog generalist
Lidwien Geertjens vraagt of hierover al meer informatie bekend is.
Er zou een onderzoek gaan plaatsvinden hoe de orthopedagoog generalist in de wet BIG
opgenomen kan worden.
Verdere informatie is niet bekend.
6. Website
Birgit Deneer zegt dat de nieuwe website van de LPO nog niet getoond kan worden. Het
model is al wel door het bestuur van de LPO bekeken. Zodra de demo van de website klaar is,
zullen de LPO-leden een link ontvangen en kan de website bekeken worden (actie).
Reacties/aanpassingen kunnen dan doorgegeven worden (actie).
Intervisiegroepen
De intervisiegroepen zullen op de nieuwe website genoemd worden.
Via de website zou men dan ook informatie over de intervisiegroepen kunnen krijgen.
Marc Daemen vraagt aandacht voor de organisatie van de intervisiegroepen (welke
intervisiegroep zit in welke ruimte, wie zit er in, etc.). Het bestuur pakt dit op (actie).
Afgesproken wordt dat de intervisiegroepen om 12.00 uur beginnen, voorafgaande aan de
LPO-vergadering (actie).
PAUZE
7. Terugkoppeling invitational Opleidingsraad
8. Aansluiting Master – GZ.
Op 1 februari 2019 was er een invitational conference, georganiseerd door de landelijke
opleidingsraad. Onderwerpen: visie op opleiden en de aansluiting master-opleiding op de gzopleiding. Van deze bijeenkomst volgt nog een verslag.
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Enerzijds is gesproken over het probleem van de aansluiting van de master-opleiding op de
gz- opleiding, anderzijds is gesproken over de vraag wat het probleem in dezen is.
Anneloes v.d. Broek, Jeannette Dijkstra en Tonnie Prinsen hebben zitting in de werkgroep
master-gz. De werkgroep wordt ondersteund door Rob Verrips. Piet Verbraak is de voorzitter.
Tonnie Prinsen doet verslag van de bijeenkomst.
Enkele oplossingsrichtingen zullen verder uitgewerkt worden door de werkgroep.
Anneloes v.d. Broek heeft contact gehad met Maartje Schoorl en het idee is op korte termijn
een klankbordgroep te vormen. Er is een discrepantie tussen wat in het veld leeft en wat de
universiteiten of opleidingsinstellingen zouden willen ten aanzien van dit onderwerp.
Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat het werkveld zich laat horen (actie).
Simone de la Rie, Daan Jonker, Pieter Dingemanse, Wijnand van der Vlist en Marie Jozé de
Vroom zijn bereid mee te denken hierbij. Tony Bloemendaal (vanuit de forensische sector)
zou hiervoor gevraagd kunnen worden. Charlotte Oele en Pieter Dingemanse zijn bereid te
kijken of er kandidaten zijn vanuit de vrijgevestigde praktijken, die aan de klankbordgroep
willen deelnemen. Hilde Lootens vraagt iemand binnen haar samenwerkingsverband (actie).
Bestuurders van praktijkopleidingsinstellingen zullen geïnterviewd worden. Om wie dat
precies gaat, is op dit moment niet duidelijk. De opleidingsinstellingen leveren de namen
hiervoor.
Er wordt van gedachten gewisseld over de verschillende opties:
Plan Connectie (1 + 2):
Dit plan wordt in Nijmegen al uitgevoerd. 1 selectieve master leidt op voor de gz-opleiding.
Studenten kunnen direct doorstromen van de universiteit naar de gz-opleiding.
Hierbij wordt opgemerkt dat de opleidingsinstelling in Nijmegen onder de universiteit valt.
Bij andere opleidingsinstellingen is dit niet het geval.
Een voordeel is dat de financiering onveranderd kan blijven.
Daan Jonker is voorstander van deze structuur, maar een nadeel vindt hij dat er minder
diversiteit zal zijn in de populatie opleidelingen.
Eén geheel maken; alles gaat onder het Ministerie van OCW vallen:
Dit betreft het oude plan van V.d. Staak. Dit plan heeft veel consequenties voor de
praktijkinstellingen.
2 jarige master; 2 jaar Gz-opleiding:
Dit idee zal waarschijnlijk moeilijk uit te voeren zijn, gezien het feit dat er dan een 2-jarige
master moet komen.
Uitvoerig wordt over bovenstaande plannen van gedachten gewisseld.
Aangegeven wordt dat het nu al gebeurt dat mensen direct doorstromen naar de gz-opleiding.
Als de stages goed gedaan worden, kunnen deze studenten direct doorstromen naar de gzopleiding. Anderen vinden ervaring opdoen in de praktijk belangrijk (periode tussen de master
en de gz-opleiding).
Tonnie Prinsen geeft aan dat in Nijmegen de praktijk betrokken wordt bij de selectie voor de
gz-opleiding.
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Anneloes v.d. Broek zegt dat GGZ-Breburg, in samenwerking met de RINO-Zuid, een
basisopleiding biedt: CGT-opleiding + module diagnostiek. Hierdoor komen kandidaten in
beeld bij de praktijkinstelling.
Bart Pannebakker zegt dat Parnassia in samenwerking met de Erasmus universiteit een
dergelijk programma wil opzetten. De belangstelling hiervoor viel echter tegen.
4000 personen hebben een actieve LOGO-verklaring. Er zijn ook personen die pas een
LOGO-verklaring aanvragen als ze de gz-opleiding willen gaan doen. Hoe groot het stuwmeer
is, is niet exact bekend.
De ervaring is dat er veel psychologie-studenten belangstelling hebben voor de gz-opleiding.
Marjolein Wansink merkt op dat het 1e idee mogelijk een probleem oplost. De andere twee
oplossingen kunnen haars inziens gezien worden als ideeën.
Daan Jonker vindt het belangrijk dat er competente werknemers in de zorg werken. Zijns
inziens is een lange termijn visie ontwikkelen belangrijk. Hij vindt bovenstaande oplossingen
korte termijn oplossingen.
Pieter Dingemanse is van mening dat goede zorg voor de patiënt voorop moet staan. Het is
belangrijk dat goed geselecteerd wordt en dat beroepsbeoefenaren afgeleverd worden die 30
jaar goede zorg kunnen leveren.
Marc Daemen is van mening dat universiteiten onvoldoende kunnen selecteren.
Praktijkinstellingen selecteren door personen in de praktijk bezig te zien.
Een oplossing is ook dat de universiteiten minder masterstudenten opleiden.
Marlies van Dijk maakt de vergelijking met de basisarts. Basisartsen werken 3 – 4 jaar
alvorens zij een specialisatie gaan doen.
De bespreking van dit onderwerp wordt afgerond. De werkgroep master gz gaat verder met dit
onderwerp. De praktijkinstellingen worden opgeroepen actief betrokken te zijn bij de op te
richten klankbordgroep.
9. Opnames en AVG
Het bestuur van het LPO vraagt of een inventarisatie gemaakt moet worden hoe er omgegaan
wordt met het maken van opnames die voor opleidingsdoelen gebruikt worden (AVG).
Gemeld wordt dat de RINO Utrecht in samenwerking met een jurist hiermee bezig is.
Het lijkt goed dit af te wachten.
Pieter Dingemanse deelt mede dat Altrecht dit uitgezocht heeft en een systeem heeft
aangeschaft.
PPO verwijst naar het instellingsbeleid. Dit volstaat echter niet.
Agnes Scholing is bereid een inventarisatie op te stellen. Dit punt komt in de volgende
vergadering terug (actie)
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10. Inventarisatie verzoek aan CSGP voor wijzigingen
Jaarlijks kunnen voor 1 april voorstellen tot wijziging van CSGP-regelingen ingediend
worden. De voorzitter vraagt of er nog voorstellen zijn vanuit het LPO.
Marc Daemen noemt de supervisie in groepsverband. Nu wordt er een maximum van 50%
gesteld. Hij zou dit percentage willen verhogen.
Anneloes v.d. Broek noemt de toekenning van de praktijkerkenning. Zij zou graag zien dat de
hoofdopleiders hierbij meer secuur zouden zijn (bijvoorbeeld KP-opleiding; instelling doet
geen wetenschappelijk onderzoek).
Charlotte Oele zegt dat dit het gezamenlijk opleiden betreft. Aan de RINO’s zou terug
gegeven moeten worden dat de erkenning vanaf aanvang goed geregeld moet zijn.
Het bestuur van het LPO zal dit verder oppakken (actie).
Dispensatie wordt steeds meer aangevraagd voor supervisoren en werkbegeleiders.
Bart Pannebakker zegt dat de dispensatieregeling verruimd is door het College. Dit betreft de
rollen die gecombineerd kunnen worden. In het boekje taken en verantwoordelijkheden komt
dit eveneens terug.
Dit komt in het nieuwe Besluit Gz-opleiding. Het zal binnenkort op de site van de FGzPt
gepubliceerd worden.
Aangegeven wordt dat het per regio verschilt hoe de hoofdopleider met dispensaties omgaat.
Het bestuur van de LPO zal dit verder oppakken richting Anke Jannink van het College
(actie).
11. Rooster bestuur: aflopen termijnen Marjolein Wansink en Tonnie Prinsen
De zittingstermijn van Marjolein Wansink en Tonnie Prinsen verloopt. Zij zijn herkiesbaar
voor een nieuwe zittingstermijn.
De ledenvergadering gaat over tot herbenoeming (besluit).
12. Jaarcijfers 2018
Het LPO staat er in financieel opzicht goed voor.
Bij de opstelling van de jaarcijfers werd duidelijk dat sommige instellingen een
betalingsachterstand hebben (2018). Zij krijgen binnenkort een rappèl (actie).
E-solution verstuurt de rekeningen.
De rekeningen voor 2019 zullen daarna verstuurd worden.
13. Borging aandachtsgroepen binnen LPO
In verband met de beperkte vergadertijd, wordt dit agendapunt niet behandeld.
14. Rondvraag
Lidwien Geertjens vraagt of er K/J-instellingen zijn die door de aangepaste financiering te
maken hebben met ernstige beroepsethische dilemma’s. Gezamenlijk kan mogelijk iets
hiertegen gedaan worden.
Charlotte Oele en Marjolein Wansink zijn bereid hieraan mee te werken (actie).
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Lidwien Geertjens zegt dat in de intervisiegroep naar voren kwam dat de hoofdopleider meent
zeggenschap te hebben over de aanstelling van de P-opleider. Zij vraagt in welk besluit dit
staat.
De hoofdopleider moet instemmen met de praktijkopleider. Het idee is dat de
praktijkinstelling bepaalt of er een P-opleider aangesteld wordt.
22 maart 2019 is het jaarlijkse groepstherapie congres.
Gewezen wordt op het jaarlijkse KP/KNP-congres over slaap en seksualiteit op 11 en 12 april
2019.
De invulling van de opleidingsplaatsen KP geeft problemen. De suggestie wordt gedaan te
bezien of en hoe hieraan iets te doen is.
Het aantal opleidingsplaatsen is opgehoogd. Gz-psychologen solliciteren niet.
Sluiting: 17.05 uur.
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