concept
Notulen DB Landelijk P-opleiders Overleg
telefonische vergadering 4 februari 2020
Aanwezig: Anneloes vd Broek (voorzitter), Birgit Deneer en Marjolein Wansink (notulen)
Afwezig met bericht: Jeannette Dijkstra

1.

Opening van de vergadering door de voorzitter.
Toevoegen:
via Jenneke vd Plas– bypass via België
agenda algemene ledenvergadering – Anneloes houdt de punten bij.
grootte DB

2..

Mededelingen:
Het bezwaar dat we aangetekend hebben bij TOP is in goede orde ontvangen en
heeft geleid tot herziening van beleid – dit noemen we in de ALV als mededeling

3.

Notulen vorig overleg (26 november 2019) en ledenvergadering (oktober 2019)
- nieuwe leden melden zich bij Anneloes en Birgit geeft door aan Asolutions (dus niet Wendy)
- Els de Bruin is naar de klankbordgroep geweest en wil wel vaker gaan.
- Meningen van LPO: Anneloes heeft overleg gehad met oude voorzitters (Jenneke vd Plas
en Tonnie Prinsen) DB heeft mandaat en hoeft geen toestemming te vragen van de ALV.
Voorstel aan ALV: als de mening van het LPO gevraagd wordt dan peilen we als DB met
reactie termijn, we willen wel slagkracht behouden, dus DB heeft mandaat om te reageren.
- website: notulen ALV worden in concept geplaats zodra DB heeft gezien en dan na de ALV
in definitieve vorm.
* Ledenvergadering 02-10-2019: datum lustrum congres: 11 mei 2021 ?
Verzoek was start ALV om 13 uur ipv 14 uur – maar zalen voor 2020 zijn al geboekt. Zaalhuur
gaat met time-slot. Dus DB heeft besloten de tijden zo te laten.
Notulen zijn verder akkoord.

4.

Grootte DB: 4 leden is wat klein.
In oktober loopt de termijn van Jeanette af en in maart 2021 zit de termijn van Marjolein er op.
Dus we zoeken nieuwe leden voor het DB.
Mededeling ALV - vacature.

5.

Berichten uit de gremia: Anneloes zit met Tonnie Prinsen in DB FGZPT – Tonnie zal vanuit
de FGZPT informatie in de ALV inbrengen, onder andere: er wordt een stuurgroep geformeerd
bij minister VWS – over de alle BIG registraties en toekomst bestendigheid van de wet BIG.
Alle psychologen lid-verenigingen (beroepsverenigingen) toegestemd hebben dat Tonnie hen
vertegenwoordigd.

6.

Wijziging leden – lijst:
Birgit houdt het bestand bij. (Marlies van Dijk is al lang lid en zit in de opleidingsraad).

Excel bestand van Birgit gebruiken we als presentielijst bij de ALV – Birgit stemt dit af met
Margriet Vreeswijk
Ziekenhuizen wisselen van vertegenwoordigers (momenteel is dat Hilde Lootens).
Op de ALV zullen we het overlijden van Leida Feringa noemen en een minuut stilte.
7.

Opleiders 2-daagse:
Er is een mail en een programma die naar alle LPO leden kan. Anneloes zal die versturen
Kosten 300 euro per persoon, voor 1 maart betalen en dan kun je niet meer annuleren.
Birgit zal Asolutions vragen de facturen te versturen.

8.

Capaciteitsorgaan
Maurice Heck zou graag uitsluitsel willen van ons als P-opleiders, ze hebben te weinig zicht
op de praktijkinstellingen. Ze willen een soort thermometer.
Maurice Heck heeft een mail met een oproep aan onze leden: wie wil participeren bij vragen
vanuit het capaciteitsorgaan. DB besluit: de mail sturen we door aan onze leden. (actie
Wendy)
Daarnaast wil het capaciteitsorgaan 1x per jaar met DB overleggen zodat de raming goed kan
plaatsvinden. Dit is akkoord.

9.

Financiën:
De overdracht van Jeanette naar Birgit loopt nog.
begroting 2020: secretaresse voorzitter – 2 uur, dus 4000 euro, zaalhuur als we groter zaal
hebben dan zijn de kosten 2500. DB vergadert 2x telefonisch, dus minder zaalkosten en
minder reiskosten. Website is ook goedkoper
Birgit is nog wat zaken aan het uitzoeken en maakt de begroting voor de ALV.

10.

Contact met TOP vanuit het LPO o.a. over opeens extra plaatsen en over het aangekondigde
sanctiebeleid.
Wens zou zijn om als LPO een betere communicatielijn te hebben met TOP.
Is het handig om een vertegenwoordiger van TOP uit te nodigen voor een ALV van oktober.
voorstel aan de ALV in maart.

11.

Hoe gaat ieder om met verhoogde beschikbaarheidsbijdrage?
Dit is eigenlijk agendapunt voor de ALV. Inventarisatie op de ALV omdat de vraag aan ons als
LPO gesteld kan gaan worden hoe wordt de beschikbaarheidsbijdrage besteed worden.
Maie heeft al voorwerk gedaan – dat nemen we mee. Mocht er onvoldoende respons zijn dan
op de ALV leden vragen om respons te geven. Anneloes sluit kort met Maie.

12.

Aansluiting master-gz, tijdlijn?
Advies van de opleidingsraad ligt nog bij VWS – nog geen besluit genomen.
Opleidingsraad heeft een grote subsidie aanvraag gedaan bij VWS – voor een taskforce over
aantal thema’s oa aansluiting master-gz. In ALV Jenneke vd Plas of Marlies van Dijk (beiden
zitten in de opleidingsraad) vragen dit toe te lichten.

Er zijn landelijk allerlei ontwikkelingen, in het zuiden wordt een inventarisatie gedaan. Rino
zuid wil een schakel jaar organiseren,. Breburg doet in 2020 een experiment met 2 jonge
masters. Rino NH is een oriëntatie geweest, daadwerkelijke start waarschijnlijk pas in 2021.

13.

Offerte Rino groep, vergaderruimte ledenvergadering d.d. 7 oktober
Ruimte maart is gereserveerd, met verzoek theateropstelling, maar is zaal voor 40 mensen.
Voor 7-10 hebben we een grotere zaal gevraagd, maar die kunnen ze pas in april toezeggen.
We willen de kleinere zaal als garantie. En we willen meteen dezelfde regeling voor 2021.
(actie Wendy )

14.

Verzoek van ministerie van VWS om opnieuw te spreken over landelijk werkgeverschap
opleidelingen.
Pieter Dingemanse kreeg een mail van Raymond Knaap, die is van VWS met het verzoek
opnieuw in gesprek te gaan over landelijk werkgeverschap. (huisartsen model)
Er gaat een gesprek komen van Pieter met Anneloes, wij als LPO zijn hier geen voorstander
van. Anneloes komt er op terug als de uitnodiging er is.

15.

Brief vanuit LPO met voorstel over minimum aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen
(opleiden in teamverband) aan college en cc HCO GZ
Het is belangrijk om gesubsidieerde plekken te krijgen dat er een minimum aantal
opleidingsplaatsen is ivm continuïteit en kwaliteit van opleiden.
Pieter Dingemanse wil een voorzet voor een brief maken en dan kunnen wij dat verzenden
namens het LPO.
Dit is een mededeling op de ALV.

16.

Vraag NZA over hoe binnen 3 jaar inzichtelijk te maken waar P-opleiders uren aan besteden,
zoals ook de behandeluren op de DBC inzichtelijk zijn
Hoe gaan we dat doen?
Is het LPO geen goed gremium hiervoor. Ja !
We vragen op de ALV of er leden zijn die werkgroep om hier een voorstel voor te doen.

17.

Vraag: Jenneke vd Plas – in Antwerpen zijn er mensen die een psychotherapie opleiding
volgen en zij zijn collectief bezig erkenning aan te vragen in het kader van erkenning
buitenland diploma’s. Kan het LPO hier actie in nemen tov de CRT.
Dit is te veel hear-say voor officiële actie.

18.
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