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Aan: Vertegenwoordiging P-opleiders binnen AMG werkgroepen 
 
 
Datum: 16-02-2021 
Plaatst: Utrecht 
Betreft: Brief directe aansluiting ma-gz, 3 februari 2021 
 
 
 
Beste vertegenwoordigers P-opleiders AMG werkgroepen, 
 
Woensdag jl. hebben wij jullie brief betreffende de aansluiting ma-gz per mail ontvangen. Op 
jullie verzoek is de brief in de Taskforcevergadering diezelfde avond besproken. Het voorstel 
stond ook nog op de agenda van de werkgroep Selectie waar het op maandagavond 8 februari 
aan de orde is geweest. 
 
Allereerst willen wij benadrukken dat we jullie betrokkenheid bij het Programma APV, in het 
bijzonder bij de aansluiting ma-gz zeer waarderen. Hieronder in het kort een reactie op het 
schrijven.  
 
Ten aanzien van de doelstelling: de opdracht aan de taskforce, en in het bijzonder aan de 
werkgroep KTA, is om een advies uit te werken dat een directe aansluiting tussen de 
masteropleidingen en de gz-opleiding mogelijk maakt. De discussie over ‘wat verstaan we 
onder direct’ is in de diverse werkgroepen aan de orde geweest. 
 
Binnen de werkgroep KTA is afgesproken om in eerste aanleg een scenario, dat het meest 
aansluit bij een directe aansluiting, uit te werken en de daaraan gekoppelde uitvoeringszaken 
nader te onderzoeken. Aangezien de uitvoering van een directe aansluiting (de eerstvolgende 
formele instroommogelijkheid na de master) na de masteropleiding veel met zich meebrengt 
(zoals bijvoorbeeld onderzoek doen naar mogelijkheden en beperkingen van dit scenario), gaat 
de voorkeur ernaar uit om ons te beperken tot dat ene  scenario. Door in een pilotfase een 
dergelijk scenario uit te proberen, kunnen mogelijke punten van zorg (waaronder die van 
jullie) nader worden onderzocht en indien nodig worden opgepakt. Zo kunnen knelpunten snel 
aandacht krijgen en verminderd worden, of, als dit niet mogelijk blijkt, nadere aanpassingen 
gedaan worden.  
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Wij onderstrepen het belang van een breed gedragen besluit en zouden jullie dan ook 
nadrukkelijk willen uitnodigen om bij te blijven dragen aan ons advies en dit scenario met ons 
nader uit te werken c.q. te verkennen. Uiteraard zijn we ten alle tijden bereid om hierover met 
jullie in gesprek te gaan, als ook met het bestuur van LPO. Een uitnodiging hiertoe volgt. 
Tevens bieden we aan om samen met jullie in gesprek te gaan met jullie achterban. Heel 
concreet zouden we op 3 maart a.s. op de Landelijke LPO-dag een toelichting hierop kunnen 
geven. Graag horen we of jullie van dit aanbod gebruik willen maken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Alexander Rinnooy Kan 
Voorzitter Taskforce 
 
 
In cc: 
Voorzitter LPO 
Voorzitter kernteam 
Programmamanager APV 
Opleidingsraad 
Mw. Dr. H. van ‘t Land 
 


