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Verslag 
van de vergadering van het Landelijk P-opleiders Overleg d.d. 4 maart 2020 
 
 
Plaats: RINO-Groep, Utrecht.  
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 
mw. A. v.d. Broek (voorzitter), mw. T. Prinsen (Dimence), P. Dingemanse (Altrecht), mw. M .El 
Boushy (Arkin), mw. J. Dijkstra (AZM), mw. M. van Dijk (De Bascule), mw. M.L. Aandekerk 
(Erasmus MC / Sophia),  mw. B. Deneer (de forensische zorgspecialisten), mw. A. Vegter (GGZ 
Drenthe), mw. J. v.d. Plas (GGzE), mw. J. Ligthart (GGZ Noord Holland Noord), mw. K. Meijer 
(Interpsy), E. Speelman (Karakter), mw. J.B. van Diepen (Lentis),  B. Pannebakker (Parnassia 
BAVO Groep Haaglanden), M. Merbis (de Opvoedpoli), mw. I. Peppinkhuizen (Parnassia Groep 
Oost en Zuid), D. Jonker (Rivierduinen), mw. S. de la Rie (Stichting Centrum 45), W.M. v.d. 
Vlist (Tactus), E. Middelkamp (Verslavingszorg Noord Nederland), S. Salet (Zuyderland), T. v.d. 
Hazel (Trajectum), S. Hoogenkamp (Parnassia Rijnmond), D. v.d. Veen (UMC Groningen), A. 
Warnik (De Viersprong), mw. I. Wigard (Parnassia), H. Vromen (GGZ Westelijk Noord-
Brabant), P. van Oppen (Reinier van Arkel), H. Lootens (Nieuwe Ziekenhuis Groep),     
 
Verslag: Margriet Vreeswijk 
 
1. Opening, vaststelling agenda  
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Er worden 2 bespreekpunten aan de agenda toegevoegd: 
- benchmark cao: Maie El Boushy heeft hierover een mail gestuurd aan het bestuur van de LPO; 
- begroting LPO 2020. 
 
2. Voorstellen nieuwe leden  
Een kennismakingsronde vindt plaats. De nieuwe LPO-leden stellen zichzelf voor. 
 
3. Stilstaan bij overlijden Leida Feringa 
Leida Feringa is onlangs overleden. Er wordt een minuut stilte gehouden. 
Enkele LPO-leden zijn bij de uitvaart aanwezig geweest. 
   
4.  Notulen LPO-vergadering d.d. 2 oktober 2019  
Tekstueel: 

- Blz. 2, onderaan: hier staat: Ingrid Wiegard. Dit moet zijn: Ingrid Wigard. 
 

- Blz. 3, agendapunt 4, 3e alinea: Hier staat: De Stichting WKK stelt geld ter 
beschikking aan een goed doel. Dit is niet correct. De Stichting WKK stelt geld ter 
beschikking voor wetenschappelijke activiteiten. De stichting beoogt 
wetenschapsbevordering voor KP en KNP.  
 

Met inachtneming van bovenstaande aanpassingen, wordt het verslag goedgekeurd en 
vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag: Geen op- of aanmerkingen.   
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5. Mededelingen 
Verzonden: brief aan TOP: bezwaar inzake het niet meetellen van het historisch 
opleidingsvolume voor de toewijzing van een beschikbaarheidsbijdrage. 
De voorzitter meldt dat terzake bezwaar is ingediend bij TOP.  
TOP heeft besloten de regeling geleidelijk in te voeren. Dit betekent dat TOP pas vanaf het 
toewijzingsjaar 2024 het HOV gaat baseren op de beschikte plaatsen. Verwezen wordt naar 
het antwoord van TOP hierover.  
 
Vacature lid DB: 
Jeannette Dijkstra zal in oktober 2020 afscheid nemen van het bestuur van het LPO.  
Marjolein Wansink stopt in maart 2021.  
Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur.  
Het idee is om nieuwe bestuursleden al vanaf mei/juni 2020 te laten meewerken met het 
bestuur.  
LPO-leden die interesse hebben in een bestuursfunctie, kunnen zich melden bij het bestuur 
(actie).  
 
Wijziging penningmeesterschap: 
Jeannette Dijkstra is penningmeester van het LPO. Birgit Deneer is bereid deze functie van 
haar over te nemen (actie). In verband met de samenwerking met A-solution is het handig dat 
beiden in Utrecht wonen.  
 
Vraag om TOP uit te nodigen voor een ALV om de communicatie onderling te optimaliseren: 
Bovenstaande vraag wordt aan de leden voorgelegd.  
Het overleg met TOP zal met name inhoudelijk gericht zijn; het beleid van TOP zal 
onderwerp van bespreking zijn.  
 
Tonnie Prinsen zegt dat binnenkort een overleg zal plaatsvinden van het College en TOP.  
Mari Beks (beleidsadviseur TOP) gaat binnenkort met pensioen.  
Mogelijk is het goed even de ontwikkelingen af te wachten en op een later moment TOP uit te 
nodigen voor de LPO-vergadering (over een jaar). 
Aldus wordt besloten (actie).  
 
Pieter Dingemanse zegt dat toegewerkt zou moeten worden naar een regulier overleg met 
TOP. TOP heeft in september een vergadering. Wil men invloed kunnen uitoefenen, dan zou 
overleg met TOP voor de september-vergadering moeten plaatsvinden.  
 
Brief vanuit het LPO aan het College en HCO-Gz ten aanzien van opleiden in teamverband: 
Pieter Dingemanse licht de brief toe.  
Regelmatig worden LPO-leden geconfronteerd met opleidingsplekken bij kleine instellingen, 
die niet voldoen aan de eisen. Opleidelingen komen daardoor buiten hun schuld om in de 
problemen. Grotere instellingen worden gevraagd hierbij te helpen.  
 
Jeannette Dijkstra geeft aan dat het niet ligt aan het aantal opleidingsplaatsen per instelling. 
Het ligt veel meer aan de beschikbaarheid van supervisoren / praktijkopleiders. 
 
Bart Pannebakker zegt dat dit onderwerp in het College besproken is. Daarbij werd 
geconcludeerd dat de kwetsbaarheid van een opleidingsteam hierbij een belangrijke rol speelt.  
Het College zal binnenkort schriftelijk reageren op de brief.  
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Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat er vervangers zijn voor de werkbegeleiders. 
 
Eddy Speelman geeft aan dat zijns inziens een kleine instelling te makkelijk erkend wordt als 
praktijkopleidingsinstelling door een opleidingsinstelling/hoofdopleider. De regels lijken te 
minimaal gesteld te zijn. Hoofdopleiders geven aan niet anders te kunnen dan te erkennen; 
een instelling voldoet aan de gestelde eisen.    
 
Jenneke v.d. Plas denkt dat er niet te veel regels moeten komen. In geval van uitval een 
medewerker / een noodsituatie regelt zij de zaken op een pragmatische manier, binnen het 
samenwerkingsverband. 
Maie El Boushy is voorstander van een strikte regelgeving. Een aanscherping van de 
regelgeving lijkt haar aangewezen; de regels zijn te minimaal gesteld. 
Alice Vergeer zegt dat de eisen aan het opleidingsteam strakker gesteld kunnen worden.    
  
Het probleem wordt door de aanwezigen herkend.  
Er is nog geen reactie van het HCO-Gz en het College ontvangen. De reacties worden 
afgewacht (actie).  
 
6. Ingekomen stukken  
Zie bijlage.  
 
7.  Berichten uit de gremia 
FGzPt 
Tonnie Prinsen zegt dat er aandacht is voor de wet BIG II. Voorts is er aandacht voor het 
rapport B van Bekwaam. In dit rapport wordt een voorstel gedaan over de inrichting van het 
beroepengebouw. De specialismen zouden afgeschaft kunnen worden; een portfolio komt 
daarvoor in de plaats.  
Een stuurgroep is ingesteld. Deelnemers: FGzPt (mandaat van de leden van de FGzPt), 
KNMG, V&VN, brancheorganisatie, patiëntenfederatie.  
 
Voorts speelt de advisering inzake de aanwijzing van opleidingsinstellingen voor de OG. Het 
is nog onduidelijk waaronder de governance voor de OG komt te vallen. 
De OG mag geen regiebehandelaar zijn in de volwassenen-GGZ. Alleen behandeltrajecten die 
al gestart waren (bijvoorbeeld bij een 17-jarige), kunnen door de OG afgemaakt worden. 
 
Gemeld wordt dat op de tweedaagse Ron Scholten uitgenodigd is om over de OG-opleiding 
informatie te geven.   
 
Opleidingsraad 
Jenneke v.d. Plas meldt dat de opleidingsraad bezig is met het verkrijgen van subsidie van het 
Ministerie van VWS. De subsidie zal o.a. benut worden voor de task force. Onder de 
taskforce komen commissies / werkgroepen die verschillende onderwerpen verder gaan 
uitwerken, w.o. aansluiting master / gz. 
De invulling van de werkgroepen/commissies komt aan de orde als de subsidie verkregen is.  
 
Er zal een invitational conference georganiseerd worden op 2 oktober 2020 (save the date!). 
Paul Blokhuis zal daarbij aanwezig zijn. Doel is de diverse partijen mee te nemen in de 
gedachtegang van de vernieuwing.  
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Klankbordgroep GGZ-Nederland 
Een LPO-lid (Els) is als toehoorder aanwezig geweest bij de klankbordgroep van GGZ-
Nederland.  
De terugbetalingsregeling wordt bekeken; deze regeling lijkt niet te handhaven.  
De update van de NZa-subsidie was onderwerp van bespreking. Het lijkt erop dat de subsidie 
pas over een paar jaar weer aangepast zal worden (3 jaar).  
 
Maie El Boushy meldt dat er een brief uit is naar de NZa met een oproep om al eerder de 
subsidie te bezien (cao). 
 
Verder heeft het rapport B van Bekwaam aandacht gehad.   
 
College 
Bart Pannebakker zegt dat de Besluiten gepubliceerd zijn op de website van het College. 
Daarbij is een overzicht gegeven welke grote verandering er zijn.  
 
Het boekje taken en verantwoordelijkheden is klaar.  
 
Maie El Boushy geeft aan dat het College de productiviteit beter in kaart gaat brengen. In die 
zin dat duidelijk wordt wat uit de subsidie betaald moet worden.  
Een werkgroep van het College is bezig met het bestedingsprotocol. Het helpt als het 
opgenomen wordt in de regelgeving.   
In april 2020 komt dit verder aan de orde bij het College.  
  
NVGzP vragenlijst diagnostiek  
De voorzitter meldt dat de NVGzP een vragenlijst heeft opgesteld inzake de diagnostiek. Een 
landelijke inventarisatie vindt plaats.  
Morgen zal deze vragenlijst doorgestuurd worden naar de LPO-leden. Aan de LPO-leden 
wordt gevraagd binnen 3 weken de vragenlijst in te vullen (actie).  
 
SiRM 
Pieter Dingemanse meldt betrokken te zijn bij een werkgroep die zich buigt over de 
beroepenstructuur. Dit is een traject van de beroepsverenigingen.  
Tegen de zomer wordt hierover een advies verwacht. Het gehele traject zal langer duren.  
Er wordt gedacht aan een basisberoep (artikel 3) – de gz-psycholoog -.  De naamgeving is nog 
een discussiepunt.  
Daarnaast zal de orthopedagoog als basisberoep bestaan.  
Er wordt nog nagedacht over de specialistenberoepen (b.v. 1 KP met daaronder verschillende 
bekwaamheden). De PT zou mogelijk meegenomen kunnen worden in de 
specialistenstructuur (KP/PT).  
Daarnaast zullen werkwijzen geformuleerd worden: EMDR, schematherapie, etc.. Er wordt 
nagedacht over een erkenning geven aan een werkwijze.  
 
8. Document AVG en beeldopnames  
Agnes Scholing heeft documenten gestuurd aan de LPO-leden inzake de AVG en het maken 
van beeldopnames.  
Het was niet mogelijk één protocol op te stellen. Er is te veel diversiteit.  
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Gevraagd wordt naar de toestemmingsverklaring. Aangegeven wordt dat 1 
toestemmingsverklaring voldoende is voor alle behandelingen. De toestemmingsverklaring 
wordt opgenomen in het dossier van de patiënt.  
 
9. Inzet beschikbaarheidsbijdragen en uitdragen visie vanuit LPO  
11. Standpunten LPO, behouden van slagkracht, peiling onder de leden en mandaat DB   
De vraag komt aan de orde hoe de mening van het LPO georganiseerd kan worden.  
Het is niet altijd mogelijk te wachten op een ledenvergadering.  
Het bereiken van unanimiteit is niet altijd mogelijk. Niet alle instellingen reageren eenduidig. 
 
Het komt steeds vaker voor dat een visie van het LPO gevraagd wordt.  
Het is dan zaak binnen een bepaalde termijn te reageren.  
 
De leden hebben vertrouwen in het bestuur. Het bestuur heeft mandaat om namens het LPO 
een reactie te geven.  
Als een brief namens het LPO verzonden wordt, zal deze per e-mail voorgelegd worden aan 
de leden. Aan de leden wordt gevraagd binnen 2 dagen een reactie op een dergelijke brief te 
geven (actie). Aan het bestuur wordt gevraagd steeds de urgentie aan te geven.  
  
10. Artikel B 3.3. nieuwe besluiten  
Bart Pannebakker zegt dat artikel B 3.3. aangepast is. De opleiding kan niet eerder eindigen 
dan dat het cursorisch onderwijs stopt.  
Bart Pannebakker zegt dat dit artikel niet goed uitwerkt voor Parnassia. 
Er zijn verschillende startmomenten bij de opleidingen. De praktijk merkt hiervan de 
consequenties (er kunnen gaten vallen).  
 
Jeannette Dijkstra is betrokken geweest bij deze beslissing. Iemand volgt cursorisch onderwijs 
en daarbij hoort dat de kandidaat ook nog werkzaam is in de praktijk.  
 
Uitvoerig wordt hierover van gedachten gewisseld. 
De praktijkinstellingen ervaren dit niet als een probleem.  
Over het algemeen zijn 3 instroommomenten per jaar (januari, april, september); de praktijk 
kan dit goed regelen.  
Een en ander is afhankelijk van de opleidingsinstelling.  
Het lijkt goed in overleg met de opleidingsinstelling te treden als een praktijkopstelling 
hiermee problemen ervaart in de praktijk (actie).   
  
12. Capaciteitsorgaan: LPO  als permanente online focusgroep en eenmaal per jaar 
afspraak met DB-LPO 
Maurice Heck is aanwezig geweest bij de vorige LPO-vergadering. De voorzitter heeft nog 
telefonisch contact gehad met Maurice Heck.  
Het idee is een online-focusgroep in te stellen. De leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij 
Maurice Heck.  
Geadviseerd wordt dat alle leden van het LPO zich hiervoor aanmelden (actie).  
 
13. Formeren werkgroep van leden om na te denken over inzichtelijk maken van P-
opleidersuren ten aanzien van NZa-onderzoek  
De voorzitter stelt voor een werkgroep in te stellen om na te denken over het inzichtelijk 
maken van P-opleidersuren ten aanzien van het NZA-onderzoek.  
 



 6 

Tonnie Prinsen zegt dat de FGzPt dit onderwerp oppakt.  
 
Maie El Boushy wijst erop dat de P-opleidersuren in kaart zijn gebracht. Er kan niet meer 
aangeleverd worden dan al gedaan is. Het is goed dat dit gecoördineerd wordt. 
 
In eerste instantie zal afgewacht worden. 
De voorzitter verwacht dat er vragen gaan komen van de NZa. Zij vraagt de leden van het 
LPO alvast na te denken wie eventueel in een werkgroep met dit onderwerp aan de slag wil 
(actie).   
  
Financiën 
Jeannette Dijkstra geeft een toelichting op het overzicht 2019 en de begroting 2020. 
In 2019 was A-solution een grote kostenpost.  
 
Tonnie Prinsen zegt dat de uren van het secretariaat in 2019 niet gedeclareerd zijn. Er moet 
echter in volgende jaren wel rekening gehouden worden met kosten voor het secretariaat.  
 
De website brengt ook kosten met zich mee.  
 
Begroting 2020 
Er zijn 59 leden. Inkomsten: ongeveer 12000 Euro.  
De uitgaven zijn 18000 Euro.  
Dit zou inhouden dat de bijdrage voor het LPO-lidmaatschap verhoogd zou moeten worden. 
 
Het LPO wordt steeds meer een professionele organisatie.  
 
Het bestuur zal zich buigen over een voorstel voor verhoging van het LPO-lidmaatschap 
(actie).  
 
14. Tweedaagse 13 en 14 mei 2020  
Jenneke v.d. Plas zegt dat de locatie de Kapellerput in Heeze is. 
 
Er zijn twee sprekers uitgenodigd: 
- Maartje Schoorl, voorzitter landelijke opleidingsraad;  
- Ron Scholten, hoofdopleider OG.  
 
De tweedaagse zal eindigen met een gezamenlijke maaltijd.  
 
Het programma van de 2-daagse zal op de website van het LPO  vermeld worden (actie).  
  
15. Lustrumsymposium 2021 (20-jarig bestaan in mei 2021)  
Charlotte Oele en Jenneke v.d. Plas zijn bereid het lustrumsymposium te organiseren.  
Het zou goed zijn als nieuwe LPO-leden hierbij willen aansluit. Op de tweedaagse zal bezien 
worden wie dit willen en zullen plannen gemaakt worden (actie).  
   
16. Rondvraag en sluiting  
Rondvraag 
De doorbetaling van een opleideling tijdens ziekte is aan de orde geweest in een 
intervisiegroep. Ziekte komt voor vergoeding in aanmerking. In het opleidingsregister moet 
aangegeven worden dat de einddatum verschuift vanwege ziekte. De subsidie zal doorlopen. 
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Meerderen bevestigen dit. Er zijn ook leden bij wie dit niet bekend is.    
Gevraagd wordt deze informatie door te sturen naar de LPO-leden (actie: Sjoerd).  
Gevraagd wordt bij deze informatie de bronnen te vermelden.  
 
Maie El Boushy zegt dat een opleideling in geval van ziekte geen gebruik maakt van de 
opleidingsfaciliteiten (supervisie, werkbegeleider). Bovenstaande regeling verbaast haar.  
 
Alice Vergeer meldt dat in Groningen de regel is dat als een opleideling ziek is ook het 
cursorisch onderwijs niet gevolgd wordt. Dit is elders in het land eveneens zo.  
Het cursorisch onderwijs telt dan niet mee.  
Aangegeven wordt dat, wanneer het om langerdurend ziekteverzuim gaat, een plan op maat 
gemaakt wordt, afgestemd met alle partijen.  
 
Beschikbaarheidsbijdrage: de vraag is of de werkgever beslist of het cursorisch onderwijs in 
werktijd gevolgd wordt. Dit is het geval.   
 
Eddy Speelman wijst op een richtlijn cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen 
(KAJAK). Hij zal de link doorsturen (actie).  
 
Nieuwe deelnemers willen participeren in intervisiegroepen. De voorzitter zegt dat iedereen 
ingedeeld zal worden (actie). 
 
Jeannette Dijkstra wijst op het KP/KNP-jaarcongres op 16 en 17 april 2020: passie, positie en 
politiek. 
Er wordt posters gezocht. Hiermee valt 1000 Euro te verdienen.  
Jeannette Dijkstra zal de oproep voor posters in een e-mail te zetten (actie).  
 
Sluiting: 16.30 uur.  
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