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Concept samenvatting eindadvies Visie & Infrastructuur, APV. 
 
Een goede opleidingsinfrastructuur moet de kwaliteit van de opleiding en de opgeleiden, en daarmee de zorg, 
ondersteunen. De projectgroep Visie & Infrastructuur had als opdracht om te onderzoeken in hoeverre 
aanpassingen in de infrastructuur een oplossing kunnen bieden voor een aantal gesignaleerde knel- en 
zorgpunten. Dit in aansluiting op de visie van de Opleidingsraad en afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord.  
De projectgroep heeft deze punten in samenwerking met betrokkenen en met input van Nivel verder 
onderzocht en uitgewerkt. Met als resultaat onderstaand advies voor de inrichting van een 
toekomstbestendige infrastructuur van de psychologische (vervolg)opleidingen. 
 
De projectgroep bestaat uit drie werkgroepen: Kwaliteit & Infrastructuur (K&I), Opleiding Jeugdsectoren en 
andere sectoren (OJ&S) en Meetbaarheid. Deze werkgroepen bereidden de deelonderwerpen inhoudelijk voor. 
Op basis daarvan is dit advies geschreven. In de werkgroepen zaten vertegenwoordigers en experts van 
brancheorganisaties, hoofdopleiders, p-opleiders, opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen en 
universiteiten. Zij brengen ook het perspectief van de achterbannen in op de thema’s en de voorstellen. 
 
De opdracht aan de projectgroep valt uiteen in vier deelonderwerpen:  
1. een alternatief voor de subsidieregeling jeugd-GGZ;  
2. een voorstel hoe breedheid in de opleiding te borgen over de sectoren;  
3. verkenning hoe we de infrastructuur voor de basisopleiding en de specialismen kunnen optimaliseren in 

kwaliteit en doelmatigheid en  
4. het ontwikkelen van ‘meetinstrumenten’ die onder andere de kwaliteit van de infrastructuur en van 

instellingen zichtbaar maken, zodat duidelijk is hoe deze laatste zich kwalitatief onderscheiden en 
ontwikkelen, boven het erkenningsniveau. Dit kan dienen als mogelijk hulpmiddel bij toewijzing en keuzes 
voor specifieke opleidingsprofielen door bijvoorbeeld opleidelingen.  

  
Bij het uitwerken van de verschillende onderwerpen heeft de projectgroep steeds vijf ijkpunten in acht 
genomen:  
1. de spreiding over de sectoren en regio’s borgen, waarbij  
2. continuïteit en (adaptief) volume van belang zijn.  
3. GZ-psychologen moeten breed en generalistisch opgeleid worden, zodat ze flexibel inzetbaar zijn in 

verschillende sectoren.  
4. de transfer tussen wetenschap en praktijk (en andersom) moet geborgd zijn, op basis van actuele 

inzichten.  
5. ten slotte moet de vereiste governance hierop aansluiten.  

 
De projectgroep had onder meer de opdracht te adviseren hoe er voldoende kan worden opgeleid voor de 
jeugd-GGZ. Zowel voor instellingen die ook volwassenzorg bieden als instellingen die uitsluitend jeugd 
behandelen. Op specifieke vraag van VWS en als bijdrage aan het voldoende opleiden voor de jeugd-GGZ, ging 
de projectgroep op zoek naar een alternatief voor de huidige subsidieregeling voor jeugd-GGZ-
opleidingsplaatsen. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023. Het is belangrijk dat de actuele 
opleidingsplekken binnen de jeugdzorginstellingen die diagnostiek en behandeling voor de jeugd-GGZ leveren, 
herkenbaar worden toegevoegd aan de Wmg-aantallen (de beschikbaarheidsbijdrage). Zo blijven de 
jeugdopleidingsplekken geborgd. De projectgroep vindt dat we de gelijkwaardigheid tussen de instellingen die 
in het domein Volwassenen en Ouderen opleiden en degene die in het Kind en Jeugddomein opleiden moeten 
bevorderen om de breedheid van de opgeleide over de levensloopfasen te realiseren. Dit is ook belangrijk voor 
de nieuwe subsidieregeling. Als alternatief voor de subsidieregeling doet de projectgroep het voorstel om dit 
verder te organiseren in formele samenwerkingsverbanden. De subsidieregeling zal dan wel verlengd moeten 
worden, omdat de samenwerkingsverbanden niet voor het vervallen van de subsidieregeling gerealiseerd 
zullen zijn. Wanneer het verlengen van de regeling niet mogelijk is, stelt de projectgroep voor om de Jeugd-
GGZ-instellingen op te nemen in het Besluit, waarmee zij zelfstandig aanspraak kunnen maken op de bijdragen. 
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De projectgroep heeft zich ook gebogen over de vraag hoe breedheid1 in de opleiding dienend kan zijn aan het 
doel de opleideling voor te bereiden op het uitoefenen van het beroep in verschillende sectoren en settings 
(breed), met name in de GZ-opleiding.  Bij het formuleren van het advies ging men uit van een uniforme aanpak 
voor alle sectoren. Hierbij wordt gezorgd voor de kwaliteitsborging van de inhoud (inzetbaarheid in alle 
doelgroepen en sectoren, volgens een levensloopperspectief), waarbij rekening moet worden gehouden met 
de beschikbare capaciteit (opleidingsplaatsen, opleidelingen, praktijkopleiders, werkbegeleiders, supervisoren). 
De uniforme aanpak benadrukt het belang van kennis en ervaring opdoen in zowel het jeugddomein als in het 
volwassenendomein, die in de opleiding qua betekenis dan ook gelijkgeschakeld moeten worden. Zowel Kind 
en Jeugd als Volwassenen en Ouderen maken deel uit van de cursorische opleiding en de praktijkopleiding. 
Naast leeftijdsspecifiek cursorisch onderwijs mogen de oriëntatie op andere levensfasen en op een brede 
vertegenwoordiging van werkvelden niet ontbreken. Op deze manier kunnen opleidelingen, met name in de 
GZ-opleiding, generieke competenties ontwikkelen die betrekking hebben op de hele levensloop en op diverse 
werkvelden. 
 
De wens is ook om het opleiden als vak explicieter op de kaart te zetten2. Ook hier gaan de ontwikkelingen snel 
en speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Nieuwe inzichten moeten snel kunnen worden opgenomen en 
de infrastructuur moet de implementatie ervan kunnen faciliteren. Bij voorkeur met voldoende 
organisatorische en financiële (experimenteer)ruimte om innovaties te ontwikkelen.  
 
De projectgroep concludeert dat het opleiden in formele, op bestaanscontinuïteit ingerichte, 
samenwerkingsverbanden de wens om breed opleiden in de praktijk ondersteunt. Het voorstel is daarom 
uitsluitend op gaan te leiden in een (bijv. regionale) Samenwerkingsverband Psychologie Opleiding en 
Onderwijs (SPOO). Het is belangrijk om de aandachtspunten die door bij de uitvoering betrokken partijen 
genoemd zijn en al lopende initiatieven bij verdere ontwikkelingen mee te nemen. En de andere in dit kader 
relevante voorstellen uit het programma APV moeten hier ook op aangehaakt worden.  
 
De projectgroep verwacht dat een brede, levensloop georiënteerde inrichting van cursorisch onderwijs en 
praktijkopleiding, waaronder de keuze voor het opleiden in de praktijk in samenwerkingsverbanden, het 
volgende oplevert:  

• een hoger rendement van de opleidingen door betere adaptatie aan zorgvraagveranderingen en borging 
van het volume en de continuïteit van de opleiding.  

• afgestemd op de regio, groei lijkt daarvoor een voorwaarde.  

• beter zicht op de verhouding tussen opleidingsplaatsen en belangstellende kandidaat-opleidelingen, 
omdat men voor een breder samenwerkingsverband kan werven.  

• selectie volgens uniforme criteria beter uitvoerbaar 

• bevordering van de doorstroom naar de specialistische opleidingen bevorderen.  
Een samenwerkingsverband voorziet in de mogelijkheid om administratieve belemmeringen voor de brede 
opleiding, zoals wisselende arbeidsvoorwaarden en moeite met het inrichten van routes over instellingen heen 
op te heffen en administratieve lasten voor een groot aantal partijen te verlichten. Dit is mogelijk door 
bijvoorbeeld administratieve en werkgeversaangelegenheden collectiever (landelijk of regionaal) in te richten.  
 
Verder is het opleiden in samenwerkingsverbanden per definitie adaptief omdat het de slagkracht voor 
innovatie binnen de opleiding vergroot. Dit geldt voor aanpassing aan de ontwikkelingen in zorgbehoefte, maar 
ook aan de individuele opleidingsbehoefte en bevordert de mogelijkheid tot maatwerk. 
Een van de speerpunten van het programma APV is de wens om, over opleidingsfasen heen, te komen tot 
gecoördineerde, doorlopende en herkenbare leerlijnen met een geïntegreerd curriculum. Van master tot en 
met specialistenopleiding en de herregistratie erna. De infrastructuur moet daarvoor zowel de directe 
aansluiting tussen master en GZ-opleiding kunnen faciliteren, als een directe(re) aansluiting tussen GZ-
opleiding en een specialistische opleiding ondersteunen. 
 
 

 
1 Breedheid: de opgeleide moet in iedere sector zijn competenties op het vereiste niveau kunnen inzetten, ofwel: De 
opleideling wordt opgeleid tot een professional met competenties die in verschillende sectoren kunnen worden toegepast, 
zonder te veel inwerken, en mee te kunnen bewegen met de veranderende zorgvraag. 
 
2 Dit maakt deel uit van de opdracht van de projectgroep DO&I. 
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Vanzelfsprekend zijn er in de voorgestelde aanpassingen van de opleidingsinfrastructuur aandachtspunten. Zo 
is er de noodzaak om de opleideling goed te kunnen volgen in het individuele traject. Bovendien moet het 
mogelijk zijn het ontwikkelen van competenties in te bedden in een zekere continue leerlijn, in balans met 
ervaring opdoen in verschillende domeinen en settings. Ook kunnen de voorstellen voor individuele partijen 
forse consequenties hebben voor bijvoorbeeld werkwijze. Van belang is dat we goede voorbeelden gebruiken, 
wat goed werkt niet weggooien en aansluiten bij de verantwoordelijkheden van partijen. De projectgroep heeft 
de verschillende voorwaarden en eisen in kaart gebracht en concludeert dat bij een volgende fase van het 
programma de aandachtspunten verder belicht en uitgezocht moeten worden.  
 
Ten aanzien van de meetbaarheid: (nog invullen na pg 8 sept)  
De verdere uitwerking van de meetbaarheid van deze kenmerken past bij fase 2 van het programma APV, 
wanneer uitgangspunten in de inrichting van de duurzame adaptieve beroepsopleiding zijn gekozen.  

 
Vanuit een governance perspectief is het van belang dat in de samenwerkingsverbanden de moderne 
governanceprincipes worden geadresseerd. Het gaat dan om zaken als het duidelijk benoemen en afstemmen 
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de scheiding tussen uitvoering en toezicht en de 
transparantie, passend bij het werken in het (semi-)publieke domein. Behalve vanuit deze algemene principes 
is dit ook van belang om rolvermengingen en lastige posities van betrokkenen te vermijden.  
De projectgroep pleit ervoor om te kijken naar een balans tussen de nodige lange termijn, middellange termijn 
en voldoende kunnen inspelen op actualiteiten in de ramingen en toewijzingen. Daar kunnen namelijk ook 
consequenties voor de opleiding uit volgen.  
Ten slotte moeten de kaders bekrachtigd worden door deze in de regelgeving in te voegen. Dit creëert de 
benodigde duidelijkheid, ook voor nieuwe toetreders. 
 
 
Advies 
Alle input, onderzoek en opgekomen visies overwegende en wegende adviseert de projectgroep om nog 
uitsluitend op te leiden in formele, op duurzaamheid en voorspelbaarheid ingerichte, 
samenwerkingsverbanden voor opleiden en onderwijs. Dit is verder uit te werken en te toetsen in pilots. Hierin 
kunnen belangrijke aandachtspunten als werkgeverschap, organisatie van de beschikbaarheidsbijdragen, 
governance en borging van breedheid op merites en consequenties in beeld worden gebracht. Deze pilots 
leveren de informatie die nodig is een weloverwogen keuze te kunnen maken en het meest gewenste model te 
implementeren. Dit model zal een oplossing bieden voor de genoemde knelpunten waarbij rekening wordt 
gehouden met de breed gedragen eisen die aan de infrastructuur gesteld zouden moeten worden. Het 
uitsluitend opleiden in samenwerkingsverbanden lost ook het probleem van de subsidieregeling jeugd-GGZ-
opleidingsplaatsen op.  
 
Oplossingen voor de vermindering van administratieve lasten dienen nader onderzocht te worden, waarbij 
enerzijds macro de doelmatigheid waar nodig wordt vergroot, en anderzijds dat wat goed werkt, niet teniet 
wordt gedaan. Het opleiden in samenwerkingsverbanden moet als een conceptueel model worden gezien, niet 
als een nu al vaststaande organisatievorm. Het aantal samenwerkingsverbanden is nu niet te bepalen, er moet 
eerst op dit niveau gekeken worden naar een werkbare schaal. 
 
Kortom, de infrastructuur is een middel, geen doel op zich, dat het adaptief vermogen van de opleiding in 
volume en inhoud moet kunnen faciliteren. Hierdoor kunnen voorstellen, zoals bijvoorbeeld die vanuit de 
taskforce AMG en de projectgroep DO&I, met voldoende tempo en overal waar wordt opgeleid, ingepast 
worden. Daarom moet de infrastructuur zo ingericht zijn dat ze inderdaad de kwaliteit van de opleiding kan 
verbeteren en borgen, en de administratieve lasten kan verlichten en doelmatigheid vergroten, in ieder geval 
op macroniveau. Met de juiste infrastructuur kan voorzien worden in het publieke belang en de hedendaagse 
governance eisen.  
 
 
 


