
LPO Algemene Ledenvergadering
Datum: 02 juni 2021

Time: 09:00 - 11:00

Genodigden: Anita Buiteman (notulist), Anneloes van den Broek, Birgit Deneer,
Pieter Dingemanse, Sanne Kriens, Judith Ligthart, Imke Beens

1. Aanwezige leden
Hanneke van Aalst, Marie Louise Aendekerk, Walter Arts, Marit Bierman, Tony Bloemendaal, Astrid Blok, 

Els de Bruin, Anke Cuijpers, Hilke van Cuylenborg, Marc Daemen, Angelique van Diepen, Maie El Boushy, 

Gert Geurtsen, Teunis van den Hazel, Martie de Jong, Daan Jonker, Saskia de Koning, Maaike Laurent, 

Maria Lemmens, Merijn Merbis, Shila Nauta, Patricia van Oppen, Jenneke van der Plas, Tonnie Prinsen-

Reinders, Simone de la Rie, Calder Rokosch, Sjoerd Salet, Iris Schmidt, Agnes Scholing, Evelyn Sloots-

Jongen, Eddie Speelman, Yvonne Stikkelbroek, Robin Stokkers, Sanne Swart, Wijnand van der Vlist, Hetty 

Vromen, Marie-Jozé de Vroom, Femy Wanders, Marjolein Wansink-Lokerman, Ingrid Wigard.

2. Vaststelling agenda
De voorzitter vraagt of er iemand punten heeft die toegevoegd dienen te worden aan de agenda van dit

moment. Jenneke van der Plas zou graag het onderwerp ‘de subsidie van de KP-opleiding als fulltime

opleidingsplaats’ bespreken. De voorzitter denkt dat dit punt terugkomt bij punt 9.

3. Voorstellen nieuwe leden
De voorzitter begint een voorstelronde.

De vergadering die nu plaats vindt is eigenlijk dag 2 van een tweedaagse die doorgaans gehouden wordt,

de voorzitter verwacht rond het eind van de zomer of begin september nog een dag in te plannen omdat er

op landelijk niveau veel gebeurt waar het LPO bij betrokken is.

4. Verslag 3 maart 2021
De leden hebben een verslag gehad van het overleg Duurzame Inrichting LPO plus een aantal besluiten

die door het bestuur genomen zijn. In de middag hebben de leden en het bestuur gesproken over de korte

termijnaansluiting die door het programma APV is vormgegeven. Op basis van deze middag heeft het

bestuur een paper geschreven en deze samen met de werkgroep Korte Termijnaansluiting besproken. De

voorzitter vraagt of er naar aanleiding van deze stukken vragen zijn. Over de ochtend Duurzame inrichting

LPO zijn geen vragen. 

 

Hilke van Cuylenborg heeft een vraag over de middag waarop met de werkgroep Korte Termijnaansluiting

is gesproken. Ze ziet dat er in de aantekeningen een blinde vlek bij vrijgevestigde praktijken wordt

genoemd en ze vraagt zich af in hoeverre de andere kleinere sectoren daarbij in beeld zijn. Pieter



Dingemanse antwoord dat naast de LPO-leden alle praktijkopleiders van Nederland waren uitgenodigd,

zowel van kleine vrijgevestigde praktijken als van andere sectoren zoals de ziekenhuiszorg en de

ouderenzorg. Tijdens de bijeenkomst waren die kleinere sectoren ook ruim vertegenwoordigd en hebben

ze hun stem laten horen. 

 

De voorzitter vraagt of Pieter Dingemanse iets meer over die bijeenkomst kan vertellen. Hij vertelt dat het

programma vergelijkbaar was met het programma van de bijeenkomst tussen leden en bestuur. De

verkregen informatie wordt nog verwerkt. De argumenten die naar voren kwamen komen sterk overeen

met de argumenten die binnen het LPO naar voren komen. Daarnaast is er een enquête gehouden over de

wensen en verwachtingen over de rol van het LPO. Ook dat wordt verwerkt. Hij denkt dat er een

belangrijke stap is gezet om zowel de P-opleiders als de buitenring te betrekken bij de werkzaamheden

van het LPO. De voorzitter zegt dat haar en het LPO-bestuur opvalt dat de standpunten van de

werkgroepen overeen lijken te komen en dat ze respect heeft en dankbaar is voor de mensen die werk

verrichten binnen deze werkgroepen. Maaike Laurent zegt dat alles over de Korte Termijnaansluiting

correct op papier staat en dat er goed is geluisterd naar stand- en breekpunten vanuit het LPO. Voor nu

kunnen ze met het verslag uit de voeten.

5. Mededelingen
Marc Daemen merkt op dat in het toetsboek ‘Klinisch Psycholoog’ inconsistenties staan ten aanzien van

het aantal verplichte KBS-en. Hij heeft het FGzPt daarvan op de hoogte gesteld maar nog geen reactie

ontvangen.

 

De voorzitter heeft de mededeling dat het bestuur de website actiever wilt gaan gebruiken en dat de

stukken minder als bijlages verstuurd gaan worden en meer op de website gezet worden omdat ze daar

makkelijk te vinden zijn. Met je eigen inlogcode kom je op de website en bij de desbetreffende stukken.

6. Ingekomen stukken
Er is een stuk binnengekomen van Agnes Scholing over de herrekening van de SNA-

beschikbaarheidsbijdrage. De voorzitter vermeldt dat dit bij punt 9 besproken wordt.

Marc Daemen vraagt of deze brief bij de documenten op de website staat. De voorzitter zegt dat dit niet

het geval is omdat er eerder is afgesproken dat er pas iets op de website wordt gezet als het besproken is.

De voorzitter vraagt aan Agnes Scholing of ze iets meer over haar brief kan vertellen. Agnes zegt dat het in

eerste instantie geen formele brief maar een verkennende e-mail aan de voorzitter was. Ze heeft er geen

bezwaar tegen als haar brief eventueel op de website wordt geplaatst. 

7. Rooster van aftreden
Pieter Dingemanse krijgt het woord. Hij zegt dat het LPO een regulier rooster van aftreden heeft en dat er

afgelopen jaar een bestuurswissel was. Anneloes van den Broek is namelijk van regulier bestuurslid



voorzitter geworden. Omdat deze positie inwerktijd en continuering vereist is het voorstel van het bestuur

om buiten de regelementen om Anneloes één jaar verlenging van haar bestuurslidmaatschap te geven

waarbij de verdere regelgeving niet gewijzigd zal worden. Pieter Dingemanse vraagt de ledenvergadering

of ze hiermee akkoord gaan. 

Tonnie Prinsen vindt dat er moet worden stilgestaan bij het feit dat deze vraag in het verleden meerdere

keren is gesteld en hier verschillende antwoorden op zijn geweest. Ze vindt dat er goed moet worden

nagedacht over een verlenging van het bestuurslidmaatschap omdat er altijd wel een reden te bedenken is

voor een verlenging. Ook staat het haaks op een eerdere beslissing. Pieter Dingemanse vindt dit een

terecht punt en zegt dat het bestuur hier uitgebreid over gediscussieerd heeft. De rede van verlenging

vindt hij geldig genoeg om deze keuze tot verlenging te maken. 

Marc Daemen komt aan het woord en vindt dat er transparantie moet zijn in de regels, maar aangezien dit

een vreemde tijd is met zowel corona als de APV-toestand is hij het er mee eens dat er een uitzondering

gemaakt kan worden. Tonnie Prinsen is akkoord nu ze weet hoe Marc over het onderwerp denkt. Pieter

Dingemanse is blij dat er een discussie gevoerd kan worden over dit onderwerp. De leden zijn akkoord en

positief over het voorstel de bestuurstermijn van de voorzitter te verlengen. Pieter Dingemanse bedankt de

voorzitter voor haar voorzitterschap.

De penningmeester heeft haar eerste vier jaar erop zitten en is bereid haar laatste twee jaar ook te

volbrengen. De voorzitter zegt dat als iemand de taak van penningmeester over wilt nemen diegene dit

kan laten weten. Reacties hierop mogen tijdens of na de vergadering.

8. Jaarrekening 2020
De penningmeester is aan het woord. In kader van de professionalisering van het LPO is er in

samenwerking met A Solution een mooi jaaroverzicht gemaakt. In het overzicht staat een toelichting van

de gegevens waardoor het verslag beter te begrijpen is. Voor dit jaar moet de contributie van 350 euro per

lid nog geïnd worden. Oude rekeningen zoals contributies van voorgaande jaren zijn geïnd alsook de

bijdragen aan de LPO-tweedaagse. Die laatste was anders dan in voorgaande jaren door corona. De

bijdragen die geïnd zijn voor de LPO-tweedaagse worden bewaard en gebruikt voor de eerstvolgende

tweedaagse.

Maie el Boushy heeft een vraag aan de penningmeester, namelijk waar ze kan vinden hoe de

bestuurskosten geëxpliciteerd zijn. De penningmeester geeft aan dat die op de volgende pagina bij de

toelichting te vinden zijn. De kosten bestaan voor het merendeel uit secretariële ondersteuning van de

voorzitter en de voormalige notulist. Dit wordt in de toekomst A Solution. Maie el Boushy stelt dat

secretariële kosten ook onder het kopje bedrijfsvoering nog eens naar voren komen. Anita Buiteman van A

Solution geeft aan dat het laatstgenoemde kopje de kosten van A Solution beslaat. Maie zou het fijn

vinden als dit iets explicieter genoemd wordt. Anita Buiteman zegt dat volgend jaar de kosten veel meer

uitgesplitst worden waardoor het duidelijk wordt voor de leden waar de kosten uit bestaan.  



9. Intervisie
De voorzitter legt uit dat bij de intervisie altijd meerdere punten spelen, bijvoorbeeld de vraag hoe we met

zorg met elkaar om gaan en hoe we de nieuwe leden welkom kunnen laten voelen. Dit wordt later

besproken bij het formeren van de commissies.

10. Vanuit de gremia

11. FGzPt
Tonnie Prinsen is aan het woord. Er is recent een projectgroep voor de beroepenstructuur ingericht. Dit

heeft te maken met de registratie van de psychotherapeut. Ook werkt de FGzPt samen met het VWS en

wordt hier gesproken over de BIG-registratie en alles wat daarbij komt kijken. Gisteren is er een

bijeenkomst geweest van de NVO en een aantal veldpartijen over het verkrijgen van subsidie voor de OG-

opleidingsplaatsen. Daar is nog een lange weg te gaan.

12. Opleidingsraad
Judith Ligthart aan het woord. Het belangrijkste dat besproken wordt is het APV, maar dat komt later nog

ruim aan bod.

13. College
Maie El Boushy aan het woord. Het College heeft vooral gewerkt aan de herziening van de besluiten,

voornamelijk zodat het voor de NZA helder is dat de beschikbaarheidsbijdrage niet kostendekkend is. Onze

opleidingen zien er qua leerarbeidsovereenkomst zo uit zoals de opleiding psychiatrie en verpleegkunde er

ook uit zien. De NZA rekent dan uit hoe hoog de beschikbaarheidsbijdrage dient te zijn. Aanstaande

dinsdag is de vergadering om de besluiten definitief vast te stellen.

Simone de la Rie stelt dat ze met haar opleidelingen een berekening heeft gemaakt waaruit bleek dat de

beschikbaarheidsbijdrage totaal niet kostendekkend is. Ze vraagt zich af hoe dat kan. Maie legt uit dat het

punt is dat het nog niet kostendekkend is, alhoewel het meer kosten dekt dan ooit tevoren. Simone zou het

fijn vinden als er een overzicht zou komen waarin staat wat je mag meerekenen als kostenposten. Gert

Geurtsen meldt dat het er in zijn sector anders aan toe gaat. Pieter Dingemanse zegt dat de NZA niet elke

kleinere sector apart gaat bekijken, dit is te complex. Ook verwijst hij terug naar de vraag van Simone en

zegt hij dat op de website van de NZA het oude kostenrapport inclusief bijlage met uitleg over de

kostenposten staan.

Sjoerd Salet heeft een vraag over het het eventueel declarabel zijn van werkbegeleiding en supervisie en

patiëntgebondenheid. Maie El Boushy reageert hierop dat het er niet om gaat dat het patiëntgebonden is

maar dat het niet declarabel is. Als de NZA dit bekostigt kan het niet op de patiënt weggeschreven

worden omdat je dan dubbele inkomsten hebt. De bedoeling van de beschikbaarheidsbijdrage is om te



compenseren voor het feit dat je opleidt. Daardoor is het wel patiëntgebonden maar niet declarabel.

De voorzitter stelt voor het over de brief van Agnes Scholing te hebben en geeft Agnes het woord.

Agnes vertelt dat het voor haar voornamelijk om de GIOS-contracten van 27 uur gaat. Dat was al best

krap en komt neer op 12 uur patiëntenzorg per week. Ze vergelijk het met de AIOS-contracten van 38 uur

per week waarin rond de 12 uur opleidingstijd zit. Ze zegt dat dit voor de instelling veel beter te doen is.

Ze vindt het een scheve verhouding dat je 15 uur opleidingstijd hebt en maar 12 uur patiëntenzorg. Daarbij

heeft de KP nu staffels waardoor je niet het volledige bedrag maar per GIOS uiteindelijk een lager bedrag

krijgt. Ze denkt dat het belangrijk is stil te staan bij de vraag hoe dit zo gegroeid is en of dit niet eens

opnieuw bekeken moet worden, met als voorbeeld dat je per GIOS 1 fte hebt. Er ontstaat een discussie

over het aantal contracturen dat rendabel is. De voorzitter stelt dat het een complex probleem is en stelt

voor dat een paar mensen zich later hierover gaan buigen. Maie wordt door de voorzitter en door Pieter

Dingemanse bedankt voor haar werk rond dit onderwerp.

14. Overleg capaciteitsorgaan
Pieter Dingemanse komt aan het woord. Een aantal P-opleiders en het Capaciteitsorgaan hebben een

overleg gehad over een aantal grote ontwikkelingen en of dat nog invloed heeft op de raming die nodig is.

Het capaciteitsorgaan probeert de P-opleiders te betrekken als het gaat om de bijstelling van hun raming. 

15. Overleg Ned GGz en VWS over aantal opleidingsplaatsen
De voorzitter vertelt dat zijzelf, Judith Ligthart en Birgit Deneer aanwezig waren bij dit overleg. Het LPO

wilt graag dat het aantal opleidingsplaatsen verhoogd wordt. Ook is het bedrag dat vorig jaar beschikbaar

is gesteld aan de P-opleidingen met betrekking tot opleidingsplaatsen niet opgemaakt en toen helaas

terug moeten gaan naar het VWS. Dit had namelijk omgezet kunnen worden in bijvoorbeeld meer GZ-

opleidingsplaatsen. Ook werd in dit overleg besproken dat er nog veel onbeschikt opgeleid wordt in

Nederland wat van zorggelden af wordt getrokken. Het aantal KP-plekken dat in tweede instantie nog

eens aangeboden werd en het aantal dat daarvan resteert is voorgedragen om te zetten naar EFC-plekken.

Verder zijn er nog geen uitkomsten. 

16. Formeren commissies
Het LPO wordt steeds groter en professioneler. Het bestuur kan niet meer alles alleen doen en wilt graag

de leden betrekken door middel van commissies. Een commissie bestaat uit 3 à 4 personen plus een

bestuurslid. De commissies zijn over het algemeen tijdelijk. Het bestuur heeft nagedacht over een

commissie voor de intervisie en voor de tweedaagse. Els de Bruin stelt voor een commissie Herregistratie

in te stellen. Via de chat zijn ook een aantal ideeën voor commissies binnengekomen.

Er wordt gedacht aan de volgende commissies:

APV

Buitenring



Lustrumsymposium

Intervisie

2-daagse

KP-opleidingsuren

Kascommissie

Herregistratie

De voorzitter vraagt de leden zich aan te sluiten bij de commissies.

17. Lustrumsymposium, hoe verder?
Jenneke van der Plas komt aan het woord. Ze zegt dat zij volgende jaar geen P-opleider meer is en dat

iemand anders de taken voor het Lustrumsymposium op zich moet nemen. De voorzitter stelt dat daar ook

een kleine commissie voor gevormd zal worden bij het volgende punt. 

18. Rondvraag
Tonnie Prinsen wil even terugkomen op de bijeenkomst die voor 140 P-opleiders is georganiseerd door

het bestuur en wilt hier haar complimenten over geven. Ook geeft ze aan dat het handig zou zijn als ze de

stukken eerder ontvangt en als er op de website iets meer overzicht komt wat betreft de stukken. De

voorzitter geeft aan dat daar in de toekomst verbetering in komt. 

Maie El Boushy vraagt of er al accreditatie is aangevraagd voor deze gesplitste tweedaagse. Er wordt

gezegd dat dat niet het geval is omdat de tweedaagse inhoudelijk niet voldoende is hiervoor. 

Maria Lemmens stelt voor dat Agnes Scholing haar ingebrachte stuk deelt. Agnes antwoordt dat het

wellicht slim is dit eerst binnen de commissie te doen die speciaal voor dit onderwerp wordt opgesteld.

Maria wilt zich graag bij deze commissie aansluiten. 

Jeanette Dijkstra geeft aan dat deze Algemene Ledenvergadering de laatste is waar zij bij zal zijn. Ze is

afdelingshoofd Medische Psychologie geworden en kan dit helaas niet combineren met het P-

opleiderschap. Ze heeft al een opvolger die de volgende keer zal aansluiten, Dimphy in de Braak. De

voorzitter bedankt Jeanette voor alle jaren en tijd die ze gestoken heeft in het LPO.

Dit document is gegenereerd door de online workspace van A Solution.

https://a-solution.notulensoftware.nl

