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Geachte taskforce AMG, geacht kernteam APV, 

 

In de afgelopen periode hebben we veelvuldig overleg gehad in de werkgroepen en met elkaar over 

het programma APV. Met deze brief willen we dan ook benadrukken dat we volledig achter de 

doelstelling van het programma APV staan zoals in de opdracht geformuleerd, nl. ‘een directe 

aansluiting tussen de masteropleiding en de GZ-opleiding die substantieel en duurzaam geregeld kan 

worden, met als doel te komen tot een betere afstemming tussen vraag vanuit zorgaanbieders en de 

uitstroom uit de opleidingen’.  

 

Doelstelling. 

We constateren tegelijkertijd dat in verschillende werkgroepen het doel waaraan we dachten te    

werken reeds is ingevuld (directe aansluiting = max. 6 maanden) en dat dit doel eenzijdig gesteld is 

vanuit de taskforce en er vooral inhoudelijk wordt gediscussieerd over de uitwerking van een 

voorkeursscenario. Het is tot op heden onvoldoende mogelijk gebleken om in de werkgroepen te 

discussiëren of deze invulling van directe aansluiting wel het optimale doel vormt  voor ‘een betere 

afstemming tussen zorgaanbieders en uitstroom’ en om verschillende scenario’s naast elkaar te 

overwegen of uit te werken. Op basis van signalen van en recente uitvraag onder P-opleiders, 

constateren we als vertegenwoordigende P-opleiders dat we niet achter deze invulling kunnen staan, 

voor zover deze invulling zich slechts beperk tot een scenario met enkel een directe aansluiting tot 

max. 6 maanden. 

 

Agendavoering en wijze van discussiëren. 

In de overleggen die tot nu toe zijn gevoerd binnen de diverse werkgroepen, ervaren we dat er 

weinig ruimte is om te komen tot een gesprek over een doelstelling waar we gezamenlijk achter 

kunnen staan, meerdere pogingen via zowel mondelinge als schriftelijke voorstellen ten spijt. De 

agenda en discussie focussen zich met name op de route richting een eenzijdig vastgestelde nadere 

invulling van het gestelde doel, met weinig tot geen ruimte voor alternatieven.  

 

We streven naar 

- een AMG-uitkomst waarin het huidige (uitstroom)niveau en duurzame inzetbaarheid van GZ-

psychologen richting de markt behouden blijft ten gunste van optimale cliëntenzorg op de 

lange termijn.  

- een AMG-uitkomst waarin het praktijkveld zich herkent en waarbij brede steun binnen 

organisaties blijft bestaan voor het opleiden van GZ-psychologen, afgestemd op ‘de vraag 

van de zorgaanbieders’. 

- Ruimte voor een ruimere definitie van directe aansluiting. 

- Ruimte voor selectie op basis van cliëntgebonden praktijkervaring, vaardigheden en 

competenties.  



- Een lange termijn met meer balans in de uitstroomvolumes bachelor/master en 

instroomvolume GZ. 

- Adequate EVC- en/of vrijstellingsroutes. 

- Meer GZ-psychologen en verkleining van ‘het stuwmeer’. 

Om dit te bereiken vinden wij het van belang om verschillende scenario’s te kunnen overwegen. We 

blijven de samenwerking zoeken en voorstellen doen om, ten behoeve van de cliënt,  de toekomstige 

GZ-psycholoog en een duurzaam werkveld, te komen tot een optimale aansluiting Master – GZ met 

voldoende ruimte voor diversiteit van ontwikkeling en voorkoming van kansongelijkheid. 

We hopen op een uiteindelijk gezamenlijk gedragen uitkomst waar we ons allemaal in kunnen 

vinden. 

Met vriendelijke groet, 
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Ingrid Wigard (wg selectie) 

Pieter Dingemanse en Sjoerd Salet (wg EVC) 

 


