
concept 

Notulen DB Landelijk P-opleiders Overleg   

digitale vergadering 8 februari 2020  

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

(notulen) 

Judith Ligthart, Sanne Kriens, Pieter Dingemanse vanaf  16.30 uur 

Afwezig met bericht: - 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter.  

Anneloes heet de  nieuwe leden Sanne, Judith  en Pieter welkom – fijn dat ze al zijn 

ingevoegd, de samenwerking loopt al naar tevredenheid, welkom bij de eerste bijeenkomst bij 

het DB. 

Op de eerst komende leden vergadering wordt hun lidmaatschap van het DB nog definitief 

vastgesteld. 

 

2. vaststelling agenda  

(punt aansluiting master – gz vervalt voor nu) 

 

3. Afstemmingsgroepjes ter ondersteuning portefeuillehouders Opleidingsraad/ suggesties 

afvaardiging p-opleiders t.b.v. APV werkgroepen:  

Ze hebben een en ander -vinden wij - wel heel ambitieus uitgewerkt: De opdracht 

formuleringen zijn best complex, sommigen lijken vrijwel onmogelijk. Binnen de 

verschillende werkgroepen moet echt stil gestaan worden bij de opdracht, waarbij de eerste 

stap van de leden in de verschillende werkgroepen zou moeten zijn feedback geven op de 

opdracht.   

We willen wel heel graag kijken of we geschikte leden kunnen voordragen om zich hiervoor 

in te zetten om op een constructieve wijze hiermee aan de slag te gaan. Het is van belang dat 

we een vorm vinden waarin er goed tot onderlinge afstemming gekomen kan worden. 

Voorstel is om voor alle werkgroepen vertegenwoordigers af te vaardigen. Belangrijk is dat 

deze vertegenwoordigers met elkaar in verbinding zijn. Als bestuur zullen we deze 

vertegenwoordigers en evt anderen die betrokken willen zijn – met elkaar in contact brengen 

tot een gezamenlijke denktank. Om een gezamenlijke visie te ontwikkelen met stevige 

betrokkenheid van het Bestuur. 

We zullen een denk-tank start bijeenkomst beleggen. (digitaal – organisatie door het DB) 

 
Het is kort dag. Het DB gaat akkoord met het versturen van de wervingsmail zoals Anneloes 
die opgesteld heeft. 
We gaan de lijst door en kijken naar mogelijk potentiele P-opleiders die we kunnen 
voordragen. Met deze personen zal contact opgenomen worden mochten er zich 
onvoldoende belangstellende aanmelden. 
Thema Aansluiting Master-GZ  

1.         Werkgroep directe aansluiting/logistieke aanpassing  - Sjoerd Salet 
2.         Werkgroep lange termijn voorstel: duurzame oplossing voor aansluiting van master op 
GZ, uitgaande van een afgestemd curriculum : Jeanette Dijkstra 
3.         Werkgroep Selectie: aanpak van en criteria voor de selectie van kandidaten voor de 
instroom in selectieve master en hierna, de GZ opl.  Ingrid Wigard 
4.         EVC trajecten, al opgevuld na eerder werving – Pieter Dingemanse 

Thema Visie & Infrastructuur  



5.         Werkgroep Kwaliteit en infrastructuur: eisen te stellen aan een toekomstige  
 infrastructuur    Marie Louise Aendekerk. Teunis van der Hazel 
6.         Werkgroep Operationalisering opdracht Jeugdzorg: Borging van het opleiden in de 
Jeugd GGz in de opleidingsregelgeving.  – Marjolein Wansink (Eddie Speelman) 
7.         Werkgroep Meetbaarheid: parameters voor de kwaliteit van opleiden en het 
opleidingstraject zichtbaar maken, die voldoende voorspellend zijn voor inzicht in de 
kwaliteit, zoals opleidingsklimaat, volume  - Robbert Stokkers  

Thema Didactische ontwikkeling  

Alice Vegter, Daan Jonker 

Els de Bruin,  Kristel Meijer,  Marc Daemen, Maria Lemmens,  Silvia Pol,  Tonny Bloemendaal, 

Wijnand van der Vlist,  Marit Bierman 

 

4. Nieuw bestuur:  

Fijn dat we nieuwe leden hebben. 

Van oudsher is het LPO een “intervisie club”- zie missie en visie op de website.  waarbij we 

steeds meer een positie in het opleidingsveld krijgen en de mening van de opleiders gaat 

steeds meer een rol spelen.  

Anneloes zou graag als DB wat meer pro actief willen zijn en een koers maken waarbij we 

meer actief zijn dan vooral reagerend en volgend.  

Er speelt ook veel zoals de beroepenstructuur herziening, beperkt beschikte plaatsen etc. 

Hier zouden we (pro)actief willen zijn.  

Het gaat ook om kijken dat er naast het Bestuur ook meer actieve leden zijn/gaan komen. 

Mogelijk gaan we in de toekomst met inhoudelijke secties werken. Het vraagt iets van de 

leden en ook van de organisatie van onze leden.  

-> We moeten hiervoor van de leden mandaat hebben om proactiever te zijn.  

Hierbij zou ook de zichtbaarheid en de bekendheid van het LPO een onderwerp zijn. 

Opmerking van Pieter als we dit serieus willen doen dan zal er ook een financieringsbron 

tegenover moeten staan. Zodat je je vereniging kunt professionaliseren.  Goed opleiden kost 

geld. We hebben als opleiders een sterke strategische positie net als de hoofdopleiders en 

het College. We zijn dus een grote kracht in het speelveld. Belangrijk om hierover met elkaar 

te brainstormen. Zou ook een mooi onderwerp voor de tweedaagse zijn. 

 

 

5. Reactie MEVA op bezwaar aantal beschikte GZ-opleidingsplaatsen 

Deze reactie is doorgestuurd naar alle leden 

We sluiten als LPO aan bij een brief van de nederlandse GGZ – daarin komt nog ene keer het 

vraagstuk van tekort GZ plekken voor en de vraag waarom de niet ingevulde KP plekken niet 

omgezet worden naar GZ plekken. 

 

6. Reactie beroepenstructuur  

Ook deze reactie is doorgestuurd naar alle leden 

 

 

7. Vertegenwoordiging diverse sectoren in LPO afdoende? denk aan senioren/ te kort aan 

opleidingsplaatsen psychologen ouderenzorg  

 

In de proeftuinen wordt ook wel opgeleid in de sector ouderen zorg. 

Anneloes en Pieter sturen een mail aan Marja Vink die een notitie heeft opgesteld. Dan kan 



Pieter met Marja Vink in gesprek  gaan – ook vanuit het LPO.  

We nemen vinden het te vroeg om al een standpunt in te nemen tov TOP.  

We vinden niet dat we meteen weer toe moeten naar sectorale toewijzing – maar wel is van 

belang dat deze plekken in samenwerkingsverband opgeleid worden.  Het zou dan dus van 

belang zijn dat de samenwerkingsverbanden wel de benodigde plekken toegewezen krijgen. 

Aandachtspunt is: hoe kunnen we borgen dat de sector ouderen zorg wel een stem krijgt in 

het LPO. 

Ziekenhuizen – kleine sector die sturen dan een vertegenwoordiger naar LPO, dat zou voor 

de ouderen/verpleeghuiszorg ook kunnen. 

 

 

8. Oproep via LinkedIn t.a.v. wetenschap in de opleiding /Steven de Jong, PhD, Senior 

Onderzoeker Lentis Research, Psycholoog EPA FACT-Noord-Groningen - Gepromoveerde 

basispsychologen in GZ-opleiding  

 

We hebben dit prima opgepakt. Geen “gesprekken” of discussie op social media. We kiezen 

voor persoonlijke aanpak, horen en klein maken. 

Birgit heeft hem gebeld – P-opleiders zouden actief voorkomen dat gepromoveerde mensen 

de GZ opleiding gaan volgen. Advies is dat hij dit met de P-opleider van Lentis contact op zou 

nemen. 

We moeten voor de toekomst ook bedacht zijn op social media – hoe kunnen we daar 

gebruik van maken. 

 

9. Verdeling intervisiegroepen (bijlage) 

De indeling klopt. Niet iedereen zit in een  intervisie groep. Niet iedereen wil deelnemen aan 

een intervisie groep. 

Voor nu in deze corona tijd is het prima om de voorzitters te vragen een mogelijkheid te 

creëren met hun intervisie genoten. 

 

 

10. Overlegvorm ledenvergadering: 7-10-2020 

Plan in Utrecht komt het DB bij een (ieder met eigen apparaat met oortjes) en de rest sluit 

digitaal aan. 

Sanne heeft een ZOOM account, Pieter ook.  

Birgit overlegt met Asolutions en sluit met Wendy kort. Die dan weer met Pieter en Sanne 

afstemt – zodat de ZOOM link tijdig uit komt. 

 

Agenda punten: 

APV – komen we tot een LPO mening vorming, zijn er grote verschillen van visie (met break 

out rooms) 

terugkoppeling overleg Maurice Heck capaciteitsorgaan 

Hoe gaat iedereen met verhoogde beschikbaarheidsbijdrage 

Toekomst van de vereniging: Professionalisering en proactiever zijn 

Vertegenwoordigen van de sectoren 

beroepen structuur 

 

 

11. Rondvraag  



Afscheid van Jeannette – we gaan een anderhalf meter etentje doen. Op 7 oktober. (Birgit 

overlegt met Wendy Polmanshuis – Oudaen) 

Birgit – punt voor de volgende vergadering: efficiëntie en professionalisering (: 2 

secretaresses, gebruik website, archief) Birgit bereid dit voor. 

volgende keer DB via Zoom. (of evt via lifesize dat hebben marjolein en Judith) 

 

  



Actielijst 

Wie wat Uit welke vergadering Klaar 

Birgit Excel bestand 
ledenlijst gebruiken 
als presentie lijst – 
kortsluiten Margriet 
Vreeswijk 

04-02-2020  

Birgit Up-daten begroting 
2020 – zodat hij naar 
de ALV kan. 

04-02-2020  

Anneloes Versturen mail over 2   
2 daagse 

04-02-2020  

Birgit Asolution vragen 
facturen 2 daagse te 
verzenden 

04-02-2020  

Anneloes Theateropstelling zaal 
rinogroep 

26-11-19  

Birgit Plaatsen stukken op 
de site – concept 
En dan na de ALV 
definitief 

04-02-2020  

Wendy Contact Rinogroep 
zalen 

04-02-2020  

Wendy Mail Maurice Heck 
versturen aan alle 
leden 

04-02-2020  

Anneloes Terugkoppeling 
Jenneke vd Plas - 
belgie 

04-02-2020  

Anneloes Terugkoppeling Pieter 
Dingemanse landelijk 
werkgeverschap 

04-02-2020  

Anneloes Terugkoppeling pieter 
Dingemanse – 
minimum aantal 
opleidingsplekken, 
verzoek of hij een 
brief maakt 

04-02-2020  

    

    

 

 

 


