
concept 

Notulen DB Landelijk P-opleiders Overleg   telefonische vergadering 14 mei 2019 

Aanwezig: Tonnie Prinsen (voorzitter),  Jeannette Dijkstra, Birgit Deneer en Marjolein Wansink 

(notulen) 

Afwezig: Anneloes vd Broek 

 

1.  Opening van de vergadering door de voorzitter.  

volgende bijeenkomst 9 oktober – eten, de volgende vergadering van het DB is dan 3 

december – dan zonder eten. 

2. Notulen 14 mei  2018 worden vastgesteld. 

Alle actiepunten zijn afgehandeld. 

3.  Notulen ALV 06-03-2019 
Zijn al eerder aan de Leden gestuurd 
Alle actiepunten worden doorgenomen. 
Nav:  
- we zullen aan de website een map documenten toevoegen – daarin kunnen handige 
notities gedeeld worden. Zo heeft Bart Pannebakker  een mooi stuk gemaakt over 
werkbegeleiding – dat kan daar geplaatst worden als hij akkoord gaat. 
- Tonnie zal afspraken maken met de rinogroep tav ruimtes voor de intervisiegroepen het de 
lunch en dat mailen in de uitnodiging voor de ALV.  
- Jeanette zal het punt 7 praktijkerkenningen, visitatie toelichten zij heeft dat besproken met 
de secretaris van de CRT. 

 
4.  Mededelingen 

- Nieuw lid: Merijn Merbis (de Opvoedpoli) 
- Het standpunt van GGZ Nederland tav de masters in de GGZ wordt uitgezocht. Er zou de 
visie zijn dat masters in de GGZ prima is en dat zou mede de ramingen van nodige 
oplkeidingsplaatsen laag houden maar het is onduidelijk is of dat echt het officiële standpunt 
is van GGZ Nederland  
- Subsidie opleiden Jeugd GGZ – zie brief voorlopig nemen we dit ter kennisgeving aan. 

 

5. Ingekomen stukken 

- mail Jenneke over LOGO verklaring 

Ons standpunt is dat het wenselijk is dat ook een master die in de GGZ werkt een LOGO 

verklaring heeft. 

- mail van Agnes Scholing nav onderzoek AVG 

we zullen dit agenderen voor de ALV en Agnes vragen een toelichting te geven en indien 

mogelijk  een “gouden standaard” te schetsen.  

6.  aansluiting master – GZ 

de brief zoals opgesteld door Marjolein en Birgit wordt goedgekeurd met nog een  

toevoeging. DE brief zal vandaag nog worden verzonden. 

Er zijn ook reacties van anderen – mn de reactie van het hoogleraren convent, dit is ter 

kennisgeving voor ons nu. 

 



7.  NZa normen – er is een notitie opgesteld door Marjolein en Birgit. In principe is het stuk 

akkoord om voor te leggen aan de ALV, Tonnie checkt nog even de puntjes op de i. Als de ALV 

er mee in kan stemmen dan zullen we ook voorstellen om het te sturen naar GGZ Nederland 

en de FGZPT. 

De NZa wil dat het veld met normen komt, wij als praktijkopleiders zijn het veld dus we willen 

de kans om dit nu helder af te spreken nemen. 

 

8. Bestuurswisseling   

Tonnie treedt af als bestuurslid en voorzitter. We zullen de ALV vragen in te stemmen met 

Anneloes als nieuwe voorzitter. 

Jeanette blijft aan tot oktober 2020. Birgit biedt aan om de komende tijd alvast de taken als 

penningmeester over te nemen – ook ivm de korte lijnen die zij heeft met Asolution. 

Er is minder werk nu Asloution een deel van de uitvoering doet. Ook willen we gebruik 

maken van de expertise die bij de leden aanwezig is en de leden zo actief mogelijk maken. 

Voorstel is om het Bestuur niet uit te breiden, maar door te gaan met 4 leden. 

Birgit stemt hierover af met Anneloes. 

9. LPO 2 daagse 

programma is vernieuwing – oa nieuwe teksten taken en verantwoordelijkheden en KEK  

Goed idee om Lidwien te vragen als dagvoorzitter, Birgit zal Anneloes vragen om dit vast voor 

2-10 met haar af te stemmen. 

10. Financiën 

De kosten van Asolution zijn gestegen. Mn de uurprijs lijkt flink gestegen in vergelijking met 

de offerte. Jeanette zal navraag doen bij hen.  

11. lancering website 

De website ziet er mooi uit. Op de ALV zal Birgit hem laten zien . 

Vanaf nu zullen we ook de stukken op de site plaatsen. Het handigst is dat de secretaresse 

van de voorzitter dat doet via Asooution. 

12.  Agenda ALV 2 oktober wordt doorgenomen en vastgesteld. 

(Marjolein moet eerder weg 2 oktober) 

13.  data volgend jaar – Birgit mailt hierover met Anneloes. 

voorstel uit vorige vergadering: voor 2020 2x telefonisch vergaderen en 2x live met eten. 

 

14.  wvttt  

- symposium 2021, dan bestaan we 20 jaar. Vorige ging over positionering van het LPO in het 

werkveld/ opleidingskrachten veld. In de ALV polsen of men opnieuw een symposium 

interessant, handig en nuttig vindt, zo ja of er gegadigden zijn die het willen organiseren. 

Data  

2 oktober ALV 

3- 12-19 locatie?  

  



 

 

Actielijst 

Marjolein 
 

Brief master- GZ 
verzenden 

10-09-19  

Birgit Contact Anneloes   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Maurice Heck van het Capaciteitsorgaan komt een toelichting te geven op de totstandkoming van de 

ramingen in de LPO-vergadering in oktober 2019 (3 kwartier) 

 

 

 

 

 

 

 

 


