
 1 

Verslag 
van de vergadering van het Landelijk P-opleiders Overleg d.d. 3 oktober 2018 
 
 
Plaats: RINO-Groep, Utrecht.  
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 
mw. T. Prinsen (voorzitter) (Dimence), P. Dingemanse (Altrecht), mw. M.J. de Vroom (Amarant),  
mw. M. El Boushy (Arkin), mw. M. van Dijk (De Bascule), mw. A. Warnik, (De Viersprong),  
mw. A. Vegter (GGZ Drenthe), mw. A. van den Broek (GGZ Breburg), mw. C. Hessels (GGZ-
Centraal), W. Arts (GGZ Delfland), mw. J. de Hoop (GGZ Friesland), mw. P. Oppen (GGZ In 
Geest), mw. Y.A.J. Stikkelbroek (GGZ Oost-Brabant), mw. J. van der Plas (GGZ-Eindhoven), M. 
Daemen (GGZ WNB), mw. S. Kriens (HSK), mw. L. Geertjens (Kenter Jeugdhulp), E. Speelman 
(Karakter), mw. M.J.E. Lemmens (Mondriaan Heerlen – Maastricht), B. Pannebakker (Parnassia 
Groep Regio Haaglanden), mw. A. Scholing (Propersona), mw. M. Wansink (Triversum), mw. B. 
Deneer (De Forensische Zorgspecialismen), mw. J. Verduin (Yulius), mw. J. Ligthart (GGZ 
Noord-Holland Noord), mw. I. Wigard (Parnassiagroep Noord), T. Bloemendaal (Fivoor), mw. S. 
de la Rie (Stichting Centrum ’45), mw. C. v. Velzen (UMCG), mw. M.L. Aandekerke (Erasmus 
M.C.), mw. S. das Doris (OLVG), mw. E. de Bruin (Eleos), R. Buckers (Lentis)   
 
Verslag: Margriet Vreeswijk 
 
1. Opening, vaststelling agenda, voorstellen nieuwe leden  
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Aan de agenda wordt een punt toegevoegd: samenstelling bestuur: herbenoeming van Jeannette 
Dijkstra tot bestuurslid.  
 
Er zijn naambordjes; een kadootje van de RINO-Groep.  
Na de vergadering worden de naambordjes ingenomen en bewaard tot een volgende vergadering.  
 
Een nieuw lid stelt zich voor: Tony Bloemendaal, P-opleider bij Fivoor.  
 
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 7 maart 2018 
Tekstueel: 

- Blz. 3, agendapunt 5, 2e alinea – KEK:  
Maie El Boushy meldt dat het College 2 werkgroepen heeft ingesteld: harmonisatie en 
erkenningen. Het KEK (kwaliteit- en erkenningskader) wordt daarbij meegenomen. 
Deze werkgroepen zijn nog bezig met de werkzaamheden. 

 Het KEK staat op de vLOGO-website.   
 

- Blz. 4/5, thema’s bijeenkomst ministerie van VWS op 7 maart 2018: 
Hieraan moet een thema toegevoegd worden: werkgroep aansluiting master op de gz-
opleiding. 
 
Pieter Dingemanse zegt dat er een werkgroep verdeelproces opleidingsplaatsen is 
ingesteld. Het is beter dit zo te benoemen dan “regionaal opleiden met stabiele 
toekenning”.  
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Met inachtneming van bovenstaande aanpassingen, wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Blz. 2, 4e alinea – supervisie -:  

Marc Daemen zegt dat dit heel ingewikkeld ligt. Het behoeft verder niet aan de orde te 
komen.  

   
-  Blz. 2, agendapunt 4, 1e alinea – OG in het BIG-register: 

Eddy Speelman vraagt of de stand van zaken bekend is over de opname van de 
orthopedagoog generalist in het BIG-register.  

 De voorzitter antwoordt dat er nog geen besluit genomen is door het Ministerie van VWS.  
 P3NL is bezig met de beroepenstructuur; mogelijk wordt dat traject afgewacht. 
 

Pieter Dingemans voegt hieraan toe gehoord te hebben dat de aanvraag in de ijskast is 
gezet. Er wordt gewacht op de uitkomst van het traject bij P3NL inzake de 
beroepenstructuur.  
 
Lidwien Geertjens wil graag informatie over de begeleiding van opleidelingen die de 
opleiding GZ/OG doen in Leiden. Er zijn enkele LPO-leden die hierover informatie 
hebben. Lidwien Geertjens zal contact met hen hebben.  

 
- Blz. 3, laatste alinea – Gz-opleiding bij CCD:  

De voorzitter meldt dat de start van de Gz-opleiding bij CCD uitgesteld is tot 2020. CCD 
heeft geen hoofdopleider voor de Gz-opleiding.  

 
- Blz. 4, KP-congres: 

Lidwien Geertjens meldt dat op 11 en 12 april 2019 het volgende KP-congres gehouden 
wordt. Thema: Intimiteit.  
 

- Blz. 5, agendapunt 7 – proeftuinen TOP: Bart Pannebakker meldt dat Parnassia zich 
teruggetrokken heeft. Dit punt komt later in deze vergadering verder aan de orde.  

 
- Blz. 6, laatste alinea – zorgclustermodel (vervanging DBC-systematiek): 

De voorzitter zegt dat dit op dit moment niet aan de orde is. Vandaar dat besloten is dit 
punt niet op de LPO-agenda te noteren.  

 
- Tweedaagse: Maie El Boushy zegt dat Diana Meijer de tweedaagse mede georganiseerd 

heeft. Zij komt niet meer bij de LPO-vergaderingen. De P-opleiders van Tactus hebben 
hun functie neergelegd. Zij zagen geen mogelijkheid om binnen Tactus het opleiden goed 
vorm te geven. 3 GIOS-en zijn naar andere instellingen overgegaan. 
Namens het LPO zullen bloemen gestuurd worden aan Diana Meijer (actie).   
  

3. Mededelingen  
Maie El Boushy zegt dat a.s. vrijdag een invitational conference georganiseerd wordt door de 
NVP inzake de artikel 14 psychotherapeut.  
Jenneke v.d. Plas zal aanwezig namens de NVGzP aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. 
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Agnes Scholing meldt dat het moeilijk is de opleidingsplaatsen KP in te vullen.  
Dit wordt door meerdere instellingen herkend.  
 
De voorzitter zegt dat TOP aangegeven heeft een boete te zullen geven aan praktijkinstellingen 
die opleidingsplaatsen niet invullen. Zij heeft TOP aangegeven dat dit alleen voor de Gz-plaatsen 
zou kunnen gelden en niet voor de KP-plaatsen. Er is een gebrek aan belangstelling voor de 
beschikbare KP-plaatsen. TOP heeft aangegeven dit punt te zullen bespreken. 
 
Anneloes v.d. Broek merkt op dat opleidelingen vaak niet duidelijk hebben wat de  
opleidingsmogelijkheden zouden kunnen zijn na het afronden van de universitaire studie. Hieraan 
zou aandacht besteed moeten worden. 
Aangegeven wordt dat bij de werving van de Gz-plaatsen al gekeken moet worden of de 
betreffende kandidaat eventueel interesse heeft voor een specialistische opleiding. 
 
Jenneke v.d. Plas wijst erop dat bij de sollicitatiegesprekken voor de Gz-opleiding opleidelingen 
met een “LOGO-verklaring” kwamen van de universiteit, wat geen LOGO-verklaring is. Deze 
verklaring moet bij het SPON omgewisseld worden in een echte LOGO-verklaring.  
Het stuwmeer voor ingang van de Gz-opleiding is dus waarschijnlijk groter dan gedacht wordt.  
vLOGO is hiervan niet op de hoogte.  
De universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Amsterdam (UvA) geven deze “logo-verklaring” af.  
 
Pieter Dingemanse zegt dat er een wijziging in het beleid is (extra plaatsen) vanuit het ministerie. 
Het toepassen van een boeteclausule voor niet ingevulde plaatsen, lijkt hem niet reëel. Dit zou aan 
TOP gemeld kunnen worden.  
 
Marc Daemen merkt op dat de Gz-psycholoog in de huidige arbeidsmarkt een ander perspectief 
heeft. Het zijn leukere banen geworden en Gz-psychologen kunnen meer verdienen dan voorheen.  
 
De voorzitter zegt dat een brief opgesteld zal worden voor TOP over het toepassen van de 
boeteclausule (actie).  
 
Judith Ligthart meldt dat zij uitgenodigd is om de bijeenkomst op het Ministerie van VWS op 1 
november 2018 bij te wonen over de toekomst van het opleiden in de ggz. Zij zal daar een 
welzijnsorganisatie in Noord Holland vertegenwoordigen. 
Dit punt komt later in deze vergadering verder aan de orde.   
 
Judith Ligthart meldt dat haar instelling de functieprofielen KP en P-opleider wil updaten. Zij 
vraagt of andere instellingen hierover informatie hebben. 
Dit is het geval en de informatie kan gedeeld worden.  
 
De inschaling als P-opleiders komt aan de orde. Het LPO heeft ooit een inventarisatie gemaakt.  
Het lijkt goed dit opnieuw te inventariseren.  
Via de presentielijst kan al aangeven worden wat de inschaling is.  
 
Pieter Dingemanse is geïnteresseerd naar de inschaling van de KP bij de diverse instellingen.  
 
Afgesproken wordt via de mail een inventarisatie te starten: inschaling Gz, KP, PT, P-opleider 
(actie).  
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Pieter Dingemanse zegt dat destijds een presentatie is gegeven over een nieuw 
computerprogramma voor de administratie van opleidelingen bij de diverse opleidingen.   
Het financieel model is bekend. Er is een partij gevonden om het te bouwen; versie 1.0 is 
inmiddels gebouwd. Altrecht en Pro Persona zijn gestart met dit systeem.  
Als praktijkinstellingen interesse hebben, dan kan dit gemeld worden aan Pieter Dingemanse. Hij 
zal hierover een mail sturen aan alle LPO-leden (actie).  
 
4. Berichten vanuit de gremia   
De voorzitter meldt dat het bestuur van de FGzPt werkt aan het schema over de 
governancestructuur. 
 
College 
De werkgroepen harmonisatie en erkenningen zijn aan het werk.   
 
De instelling van een landelijke opleidingsraad is onderwerp van bespreking geweest in het 
College. Met name is er aandacht geweest voor de verhouding tussen de landelijke opleidingsraad 
en het College. Er moet een duidelijke afbakening van taken plaatsvinden.  
 
Er vindt een interne evaluatie van de implementatie van de nieuwe governancestructuur plaats. 
 
Het College is van mening onvoldoende zeggenschap over de artikel 3 beroepen te hebben. Het 
Ministerie van VWS zou hierover een uitspraak moeten doen richting het College.  
Het College vraagt hiervoor aandacht van het Ministerie. 
 
Consilium:  
Pieter Dingemanse neemt deel aan het Consilium. Hoofdopleiders van de diverse opleidingen en 
de universiteiten zitten aan tafel in het Consilium.  
 
Klankbordgroep van GGZ-Nederland: 
De voorzitter neemt deel aan de klankbordgroep van GGZ-Nederland.  
GGZ-Nederland gaat de eigen structuur anders inrichten. Er is op dit moment geen vaste 
contacpersoon.  
Er wordt breed gekeken naar het opleiden. De arbeidsmarkt is hierbij vaak leidend.  
GGZ-Nederland wil het LPO inzetten om een mening te vernemen vanuit het werkveld.  
GGZ-Nederland is voor de OG als BIG-beroep. De voorzitter zegt verbaasd te zijn over dit 
standpunt; zij probeert te achterhalen waar deze mening gevormd is.  
 
5. Vanuit het bestuur 
Werkgroep master-GZ 
De werkgroep master-Gz is gestart naar aanleiding van de bijeenkomst bij het ministerie van 
VWS op 7 maart 2018. Door vertegenwoordigers van universiteiten, hoofdopleiders en 
praktijkinstellingen wordt gekeken naar mogelijkheden van een betere aansluiting van de 
masteropleiding op de gz-opleiding.  
Het is een logistieke - (verminderen stuwmeer) en een inhoudelijke discussie (universiteiten 
willen dit gebruiken om de universitaire opleiding te verbeteren (2-jarige master /  stage).  
Vanuit het Ministerie van VWS is aangegeven dat alle partijen betrokken moeten worden bij het 
gesprek over de oplossing voor het stuwmeer.  
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Op 1 november 2018 is er bij het Ministerie wederom een bijeenkomst om de stand van zaken te 
bespreken. 
In januari / februari 2019 organiseert de werkgroep een invitational conference over de aansluiting 
van de master opleiding op de Gz-opleiding.  
 
Er zijn veel ideeën over een oplossing voor het stuwmeer. 8200 mensen zouden in dit stuwmeer 
zitten. Er zijn 7 – 8 plannen om dit stuwmeer op te lossen.   
 
Jeannette Dijkstra, Tonnie Prinsen en Anneloes v.d. Broek hebben zitting in de werkgroep.   
 
GGZ-Nederland is nog niet actief betrokken bij deze werkgroep.  
Bart Pannebakker wijst erop dat de HBO-psycholoog gelanceerd is. Er is een nieuw bestuurlijk 
akkoord.  
 
Afgesproken wordt voor de vergadering in maart 2019 dit punt te agenderen voor bespreking in 
het LPO (actie). 
  
Opleidingsraad 
De landelijke opleidingsraad is ingesteld door het bestuur van de FGzPt. Dit is naar aanleiding 
van de bijeenkomst bij het Ministerie van VWS op 7 maart 2018. 
De opleidingsraad is een goede plek om ideeën uit te werken. De landelijke opleidingsraad is een 
adviserend orgaan.  
 
Maie El Boushy begrijpt niet waarom de landelijke opleidingsraad in het leven geroepen is en 
vraagt zich af of de geëigende wegen wel goed doorlopen zijn. Zij wijst op de overlegstructuur 
binnen de opleidingsinstellingen (w.o. HCO); er zijn haars inziens genoeg plekken waar ideeën 
besproken kunnen worden. 
Op 7 maart 2018 wordt bij het Ministerie van VWS een idee gelanceerd en direct opgepakt. Het 
presidium van het College maakt zich zorgen over de afgrenzing van de taken van de 
opleidingsraad in relatie tot het College. 
 
Lidwien Geertjens zegt dat met de nieuwe governancestructuur een duidelijke scheiding van taken 
is aangebracht: regelgeving, uitvoering en toezicht. Nu lijken zaken toch weer wat door elkaar te 
gaan lopen.  
 
Marc Daemen wijst erop dat de opleidingsraad “moet aanjagen”. Marc Daemen zegt dat dit gezien 
kan worden als kritiek op de bestaande organen: het loopt niet goed.  
 
De voorzitter zegt dat het instellingsbesluit voor de nieuwe landelijke opleidingsraad bij de FGzPt 
in bespreking is. Maartje Schoorl wordt de voorzitter van de landelijke opleidingsraad.  
Verder zullen zitting hebben Theo Bouman, Sjoerd Colijn, Jos Egger, Hanna Swaab, 3 
praktijkopleiders (w.o. 1 op voordracht van de LVVP), 2 hoogleraren en 1 vertegenwoordiger van 
de patiëntenorganisatie.   
Vanuit het LPO zijn er 4 geïnteresseerden voor deelname aan de opleidingsraad. 
Het kan gezien worden als een denktank en adviesorgaan. Er is aandacht voor de afbakening met 
de taken van het College.   
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Anneloes v.d. Broek adviseert bij de landelijke opleidingsraad alle regio’s mee te nemen. Zij heeft 
geluiden gehoord dat regio’s toch hun eigen weg gaan.  
Voorts wordt aangegeven dat de landelijke opleidingsraad aandacht moet hebben voor de 
verschillende werksettings. 
 
Pieter Dingemanse geeft aan dat vertegenwoordigers in de opleidingsraad de taak hebben geluiden 
mee te nemen van de sector. Problemen kunnen ook bij de vertegenwoordigers gemeld worden 
om aandacht aan te besteden in de opleidingsraad.   
 
Werkgroep toewijzing opleidingsplaatsen 
Anneloes v.d. Broek en Pieter Dingemanse hebben zitting in deze werkgroep. Deze werkgroep is 
eveneens ingesteld na de bijeenkomst van 7 maart 2018.  
Lidwien Geertjens vraagt naar de status van deze werkgroep. 
Mogelijk komt de werkgroep onder de opleidingsraad te vallen.  
 
Nieuwsbrief VWS  
Ter kennisneming.  
 
De voorzitter vraagt aandacht voor de verkorte trajecten bij de Gz-opleiding. De hoofdopleiders 
hebben besloten tot 100 uur vrijstelling voor mensen die een VGCt-traject hebben gedaan of 
orthopedagoog generalist zijn. De vrijstelling zal ook de praktijk betreffen (25%). Er wordt 
daarnaast vrijstelling gegeven voor het cursorisch onderwijs (25%).  
Over het bovenstaande bestaat nog onduidelijkheid. De RINO’s kunnen op dit punt een eigen 
beleid hebben. Een hoofdopleider beslist over de te geven vrijstellingen.  
 
De voorzitter zegt dat het Ministerie van VWS extra plaatsen heeft toegekend voor de Gz-
opleiding. Het idee was dat deze plaatsen ten goede zouden komen van personen die de verkorte 
Gz-opleiding doen.  
 
6. Ervaringen proeftuinen 
Anneloes v.d. Broek zegt dat een aantal instellingen deelnemen aan de proeftuinen van TOP.  
GGZ Breburg zag deelname aan de proeftuinen TOP als mogelijkheid om de samenwerking in de 
regio te intensiveren en mensen breder op te leiden.  
Er is contact gezocht met instellingen uit de VG-sector, verpleeghuizen, instellingen uit de 
verslavingszorg, HSK en vrijgevestigde praktijken 
Vanaf januari 2018 is er 3 x een bijeenkomst geweest met betrokkenen om te bespreken hoe dit 
het beste opgezet kan worden. Voorts zijn er bijeenkomsten geweest met de HRM-managers.  
Er zijn op dit moment 12 samenwerkingspartners. De instelling die de plaats aangevraagd heeft, is 
de werkgever van de opleideling. De werkgever beslist uiteindelijk wie er in opleiding gaat.  
Het is wel een grote klus geweest. Anneloes v.d. Broek geeft aan dat het 220 uur gekost heeft om 
dit op te zetten. 
Enkele toelichtende vragen worden gesteld, die door Anneloes v.d. Broek beantwoord worden.  
  
Agnes Scholing vertelt hoe bij Propersona is omgegaan met de proeftuin TOP.  
Naast de proeftuin TOP liepen een samenwerkingstraject van Karakter, Propersona, Quarijn en de 
Onderwijsgroep en het plan Connectie. 
Aan TOP is aangegeven dat het bij voorkeur uitgevoerd zou moeten worden in combinatie met 
plan Connectie. Uiteindelijk is dat ook gelukt.  
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In totaal starten 10 trajecten. 4 in januari 2019 en 6 trajecten starten in september 2019. 
Een opleideling start bij de instelling die de plek heeft aangevraagd. 
Er wordt met gesloten beurs afgerekend.  
 
Pieter Dingemanse zegt dat Altrecht al samenwerkte met andere organisaties. Er zijn nu 3 partijen 
extra aangetrokken. Het model dat er al was, is ingediend bij TOP proeftuinen.  
Pieter Dingemanse vertelt hoe dit verloopt. Er is een samenwerkingsovereenkomst met daaronder 
een detacheringsovereenkomst. Men is in dienst van Altrecht en wordt gedetacheerd bij een 
andere instelling. Er wordt een vast salaris betaald. Er is een open werving.  
 
Er zijn meerdere instellingen die al samenwerken met andere instellingen. Zij doen dit op hun 
eigen wijze, los van proeftuinen TOP.  
 
Anneloes v.d. Broek heeft TOP gevraagd hoe door TOP verder gegaan wordt met de proeftuinen. 
Haar voorkeur is het voort te zetten op de wijze zoals het nu gaat. Er zijn door TOP extra plekken 
hiervoor beschikbaar gesteld. 
 
Pieter Dingemanse zegt gehoord te hebben dat TOP de proeftuinen wil continueren. TOP zou 
hieraan een kleine bonus willen koppelen in een poging meer instellingen hiervoor te 
enthousiasmeren. De besluitvorming door TOP hierover moet nog plaatsvinden.  
 
Jenneke v.d. Plas verbaast het dat Altrecht wel kan meedoen, terwijl andere instellingen die 
eveneens al samenwerkten, afgewezen worden en geen extra plaatsen krijgen. De toewijzing als 
proeftuin TOP lijkt willekeurig.   
Het bestuur adviseert hierover contact op te nemen met TOP.  
 
7. Website  
Birgit Deneer heeft zich hiermee bezig gehouden. Er komt een nieuwe website. Informatie 
hierover is aan de LPO-leden gestuurd.  
De bouwkosten van de website is 5525 Euro. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 504 Euro 
per jaar (5-jaars contract).  
Het bestuur heeft diverse offertes bekeken.  
 
Pieter Dingemanse vraagt of een vormgever betrokken wordt. Dit doet het bureau dat de website 
gaat maken.  
 
Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met de voorliggende offerte. De vergadering 
gaat akkoord (actie). Het bestuur zal een en ander verder in gang zetten.  
 
8. Begroting 2019  
De begroting 2019 ligt voor.  
De website komt ten laste van de buffer van het LPO.  
A-solution doet de ledenadministratie.  
 
De vergadering stemt in met de voorgestelde begroting 2019 (actie).  
 
9. Tweedaagse 2020  
De locatie wordt de Kappelerput in Heeze. 
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De tweedaagse zal in de week van 12 mei 2020 plaatsvinden. De voorkeur van de vergadering 
gaat uit naar een tweedaagse op woensdag en donderdag: 13 en 14 mei 2020 (actie). 
Aan het einde van de tweedaagse zal gezamenlijk een simpele maaltijd gepland worden; na de 
spits kan men dan huiswaarts keren (18.00 uur – 18.30 uur).  
De tweedaagse zal de eerste dag om 11.00 uur beginnen.  
  
Samenstelling bestuur 
De zittingstermijn van Jeannette Dijkstra loopt af. Zij is bereid tot een tweede zittingstermijn. 
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Jeannette Dijkstra (actie).  
 
De voorzitter meldt dat over een half jaar de eerste termijn van 2 bestuursleden verstrijkt (actie).   
    
10. Rondvraag 
Marc Daemen wijst op het register POI. De praktijkopleidingsinstellingen moeten zich per 
opleideling hiervoor aanmelden. Dit is een extra kostenpost voor de praktijkinstelling. 
 
Carol van Velzen meldt dat zij de vacante plaats in het College gaat invullen.  
 
Lidwien Geertjens zegt dat een brief van haar aan Rudolf Ponds, bestuurder TOP, is gevoegd bij 
de vergaderstukken, over de verdeling van opleidingsplaatsen.  
Het baart haar zorgen dat veel plaatsen aan particuliere praktijken worden toegekend.  
Gehoord is dat TOP hiervoor aandacht heeft.  
  
De voorzitter vraagt of opleidelingen ingezet worden bij de acute dienst (spoedeisende 
psychiatrie). Bij sommige instellingen vindt dit plaats.   
 
De voorzitter hoort opmerkingen over de IOP-gesprekken bij de RINO-Groep bij de KP-opleiding 
kinder- en jeugd. Meerdere P-opleiders herkennen dit.   
  
Sluiting: 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter om 17.00 uur de 
vergadering.  
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