
Concept  

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

Aanwezig: Tonnie Prinsen (voorzitter),  Jeannette Dijkstra, Anneloes vd Broek en Marjolein Wansink 

(notulen) 

Afwezig: Brigit Deneer 

 

1.  Opening van de vergadering door de voorzitter.  

2. Notulen 5 februari  2018 worden vastgesteld. 

Nav: 

- punt 7:  memorandum hoofdopleiders, er loopt en speelt van alles. Het is in proces, er zijn 

partijen met elkaar in gesprek. 

J.v.d. Plas heeft aan Tonnie gevraagd of we als LPO iets doen? Dat lijkt nu prematuur en niet 

aan de orde. Het kan nu het best via de verengingen en hun ledenraad lopen.  

- punt 8:   bij verkort traject bouwt een instelling minder HOV op– is telefonisch 

teruggekoppeld aan Mari Beks van TOP. TOP zou het oppakken. 

- punt 9:  regels rond filmen etc – Agnes Scholing houdt de inventarisatie. 

- actielijst  - alle acties uitgevoerd. 

College heeft brief naar vLOGO gestuurd over het vrijstellingen beleid, nog geen antwoord, 

wordt vervolgd. 

3.  Notulen ALV 06-03-2019 
Zijn al aan de Leden gestuurd, dat is handig. 
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) 
Eddy Speelman is bereid voorzitter te zijn van een intervisie groep kind en jeugd 

 Pagina 7: opmerking nav praktijkerkenningen – de CRT erkent en heeft de visitatie van 
nieuwe praktijken gedelegeerd aan de rino’s. Er lijkt soms wel heel soepel om gegaan te 
worden met vrije praktijken – Jeannette zal dat op pakken met de secretaris CRT. De 
opmerking nav dispensatie, de hoofdopleider beslist en als DB zijn we van mening dat er 
voldoende toezicht op is. 

 

4.  Mededelingen 

- Sinds 8 april is Jeanette niet alleen KNP maar ook KP. 

- Marie Jose van Mook wordt directeur bij Dimence van jeugd GZZ 

- Anneloes hoopt op een nieuwe voorzitter GGZ Breburg die oo opleidingsminded is. 

- klankbord groep Opleiden GGZ Nederland – daar wordt  op initiatief Tonnie stil gestaan bij 

de plek van master psychologen in de GGZ. Mogelijk kan dit tzt invloed hebben op de 

ramingen.  

5. nieuwe leden 

- Plurijn Groep – Veronique Limpens is de nieuwe P-opleider. 

- vraag opvolger Lidwien Geertjens – instelling Kenter, ze hebben op dit moment 10  plekken, 

dus de opvolger kan gewoon LPO lid zijn. 

- verzoek 4e P-opleider Parnassia: Iris Pepplinkhuizen. Is akkoord, wel vraag hoe de 4 P-

opleiders van Parnassia zich in het LPO regionaal kunnen onderscheiden. 



6. Ingekomen stukken 

- nieuwsbrief van TOP - ter informatie.  

- reactie TOP op HOV bij verkort traject – gaan ze onderzoeken 

- mail Sander van Straten, sectie verslavingspsychologie binnen het NIP heeft ook 

bijeenkomst voor praktijkopleiders. Ter kennisname 

 

7.  website 

Sommige instellingen hebben niets aangegeven, bv Reinier van Arkel, de P-opleider komt ook 

nooit op de ALV. Hoe gaan we daar mee om, wie gaat daar achter aan, hoe houden we hem 

bij.  

Alle LPO leden zouden er voor zorg moeten dragen dat de informatie op de website conform 

te realiteit is. We kunnen wel vragen of A-Solution 2x per jaar een mail stuurt aan de leden 

om hen te vragen de website info up to date te houden. 

Tonnie overlegt met Birgit over de teksten en over de indeling van de website – mn de 

ledenpagina ontbreekt. Let op een aantal instellingen ontbreken, anderen staan er dubbel 

op, sommige op de foute plek.  

 

8. Financiën 

Sabbatical Jeanette betreft de patiënten zorg. 

Op dit moment zijn de financiën een lastige klus: Instellingen willen ook rekeningen op 

bepaalde manier krijgen. Het is vaak lastig te herleiden- vaak staat de naam van  de P-

opleider er niet. Bovendien iedere instelling doet de betaling anders. 

Taken zijn deels uitbesteed aan A-Solution – we zouden het helemaal kunnen uitbesteden 

daar komen kosten bij (600 euro) en dan moeten zij een pasje van de rekening krijgen.  

Besluit contributie innen besteden we uit. Voor overige taken bv uitbetalen reiskosten vraagt 

Jeanette  eerst een offerte.  

 

9. voortgang master-GZ 

welke positie gaan we als LPO innemen?  

Onderstaande staat in een notitie geschreven door de secretaris van de werkgroep – het is 

geen helder stuk, dat vanuit ene universitaire leest gestoeld is en niet vanuit de praktijk. In 

het stuk staat:  

i. einddoel: 3+3 (dwz: in ieder geval inhoudelijk geïntegreerd)  

ii. Tussenstap: verlenging master, integratie met Gz-deel 

iii. Start met uitrol landelijk van plan Connectie 

 Wel akkoord uitrollen plan Connect, dat eerst uitzetten en dan evalueren.  

De andere stappen zijn kapitaal vernietiging, dan gaat de heel GZ opleiding en alles wat we 

ook vanuit de praktijk hebben ontwikkeld naar de prullenbak.  

Doel was oplossen van tekort van de GZ plekken. Mn aansluiting master – GZ dat zou 

problemen oplossen. Het zou gaan om soepelere overgangen.  

Nu gaat het meer over integratie en dat is net als een fusie en lijkt nu meer een overname. 

Daar gaan we niet mee akkoord. 

Wel van belangrijk andere partijen mn de rino’s mee te krijgen 

Essentie is het is een opleiding voor de praktijk ! We leiden op voor de patiënten zorg. Wel 



een wetenschappelijk denkniveau maar ook vaardigheden voor de praktijk. 

standpunt:  - we onderschrijven alleen stap plan Connect en evaluatie daarvan en de praktijk 

moet meeschrijven aan een stuk namens de werkgroep. 

 

10.  Internetconsultatie OG 

Goed om te weten dat het loopt. Het is niet aan ons om daar iets mee te doen, ligt bij de 

gremia die daarover gaan. 

 

12.  wvttt  

voorstel voor 2020 2x telefonisch vergaderen en 2x live met eten. 

10 september is Anneloes niet aanwezig, voorlopig houden we hem nog even live. 

Data  

10-09-19            

2 oktober ALV 

3- 12-19 de Waag + eten 

 

 

Actielijst 

Tonnie Overleg met Brigit 
over de website 

14-05-19  

Jeanette Overdracht taken A-
solution 

14-05-19  

Jeanette Offerte taken A-
solution 

14-05-19  

Jeanette Contact CRT over te 
soepel toekennen 
erkenning aan praktijk 
instelling 

14-05-19  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


