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Notulen DB Landelijk P-opleiders Overleg   

26 november 2019  

Aanwezig: Anneloes vd Broek  (voorzitter),  Jeannette Dijkstra, Birgit Deneer en Marjolein Wansink 

(notulen) 

 

 

1.  Opening van de vergadering door de voorzitter.  

2. Notulen 210 september 2019 worden vastgesteld. 

Er stond een foute datum op, Marjolei zal de definitieve versie verspreiden. 

Actie punten afgehandeld 

3  Mededelingen 

- Notulen ALV oktober  zijn door familieomstandigheden bij M. Vreeswijk nog niet klaar. 

- ruimte rinogroep voor 2020 zijn gereserveerd.  

Anneloes zal Wendy vragen of er een theater opstelling kan (tafels met 5 of 6 stoelen er om 

heen) 

- leden: heel lang zijn er rond de 50 leden geweest, nu zijn dat er 59. 

Nieuwe leden melden zich bij Anneloes en daarna meldt zij ze in het DB, Wendy geeft hun 

namen en gegevens door aan Asolution. 

 

4. Ingekomen stukken 

- uitnodiging klankbordgroep GGZ Nederland. T. Prinsen ging hierheen, een oproep heeft 

geen reactie opgeleverd. We gaan dus gerichter mensen die in de buurt wonen cq werken 

benaderen – in dit geval kan gedacht worden aan Els de Bruin Eleos of Christel Hessels GGZ 

Centraal. 

Marjolein heeft hen gemaild. 

5. Mening LPO 

De afgelopen tijd wordt er steeds meer een beroep gedaan op een standpunt vanuit het LPO. 

We zijn een vereniging… 

Er zijn juist altijd verschillende meningen geweest. 

Toch kan het strategisch goed zijn om een algemeen standpunt namens het veld, namens de 

praktijk te verwoorden. Ons doel is wel bewaken kwaliteit van de (praktijk) opleiding. We 

hebben ook wel hele veel kennis en informatie. We kunnen  goed meedenken zonder persé 

partij te kiezen. 

We willen in de ALV een werkwijze voor stellen hoe hier mee om te gaan. 

Er lijken 2 wegen te zijn 

- als een lid een punt wil maken kan dit lid het LPO platform uiteraard gebruiken om anderen 

te mobiliseren. Te denken valt aan ene brief op stellen en dan anderen vragen die brief ook 

te gebruiken/op te sturen etc. 

- als er een standpunt gevraagd wordt van het LPO, dan kunnen we namens een meerderheid 

wat verwoorden – bv DB maakt een brief en peilt of er support is (meer dan 25 leden zijn het 

er mee eens) en dan kan de brief verzonden worden uit naam van een groot aantal 

praktijkopleiders (als een “gouden standaard”?) . Belangrijk om in die mening altijd voors en 



tegens op te nemen. 

Volgende bijeenkomst zullen we dit als een korte notitie vaststellen en dan op de ALV van 

maart presenteren.  

6.  Begroting 

Er wordt teveel uit gegeven aan Asolution 

Birgit neemt dit op met Paul en checkt wat ze doen als ze ledenadministratie factureren. 

Kosten website waren eenmalig hoog voor de aanleg. Komend jaar allen onderhoudskosten.  

We zullen Asolution om een begroting vragen en moeten dan een max bedrag bepalen. 

We stemmen wel in met 2 uur secretaresse voor de voorzitter. 

7.  Tweedaagse 

Er zijn 43 deelnemers. Programma is vrijwel rond, ziet er goed uit. 

Lidwien mag op kosten van het LPO er zijn. Anneloes zal haar dat laten weten. 

begroting is er ook, met een bijdrage vanuit het LPO zijn de kosten 300 euro voor deelname.  

 

8. Terugblik TOP symposium 

Succesvolle bijeenkomst waar wij ons als praktijkopleiders goed geprofileerd hebben. 

Informatie is terug te vinden op de site van TOP. 

9. aansluiting master-GZ 

landelijk zijn er allerlei ontwikkelingen. Per regio verschilt het hoe hierop ingestoken wordt. 

Het advies van de opleidingsraad ligt bij het ministerie. 

10.  website 

De stukken van de ALV kunnen op de site geplaatst worden, Birgit zal de stukken van oktober 

jl er op zetten. 

Twee weken voor de volgende vergadering worden de stukken ook op de site geplaatst. 

Er is een “secretarieel archief” – dat blijft bij de secretaresse van de voorzitter. 

11. Communicatie over leden 

Nieuwe leden worden begroet in de ALV, ze worden niet via de mail aangekondigd. 

Indien ziekte oid van een lid direct gemeld wordt bij het DB (of een DB lid) dan wordt het 

doorgegeven aan de leden en dragen we zorg voor een passende attentie 

12 mail capaciteitsorgaan 

Intentie is om de inzet van master psychologen wel te gaan meenemen in de raming. 

We zullen een oproep doen aan alle leden (in de vergadering) opdat iemand zich meldt om 

deel te nemen aan het denkpanel van het capaciteitsorgaan. 

13. Rondvraag 

data 2020:  

ALV 4 maart (Marjolein afwezig) en 7 oktober 

DB 4 februari 16-18 uur telefonisch, 13 mei op de tweedaagse, 8 september 16-18 uur 

telefonisch en 3 november 17 uur met eten in Utrecht 

 

 

 

  



 

Werkwijze inzet leden: eerst een algemene oproep en als zich dan te weinig of geen leden 

melden dan gaan we leden gericht benaderen, rekening houdend met woonplaats, interesse 

etc. 

 

Actielijst 

wie wat Uit welke vergadering klaar 

Marjolein 
 

Verspreiden 
definitieve versie 
notulen 10-09-19 

26-11-19  

Birgit Contact Asolution 26-1-19  

Anneloes Contact Lidwien over  
2 daagse 

26-11-19  

Anneloes Theateropstelling zaal 
rinogroep 

26-11-19  

Birgit Plaatsen stukken op 
de site 

261-11-19  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


