
Besluiten 3 maart 2021 

Akkoord op  

punt 1, punt 3 en punt 5 

 

Centraal archief op de website (inclusief vergadernotulen via de website) -eens website informatie 

voor leden en evt ook algemene informatie toevoegen voor derden. 

ook mogelijkheden gebruiken mening uitwisseling 

aandachtspunt is kosten 

website ook voor stemmingen ? 

(Marc wil de notulen graag ook gemaild hebben) 

 

Ledenraadpleging/besluitvorming: ‘meeste stemmen gelden’ van de personen die reageren binnen 

de gestelde termijn  

Eens met meeste stemmen gelden – mits termijn – ook soort minimum quotum 

We zijn een vereniging, dus meerderheid van stemmen is geldend en het bestuur heeft een mandaat.  

In onze visie willen we inclusief denken, niet alleen vanuit eigen instelling of vanuit de GGZ maar 

vanuit visie op opleiden. 

Er moet dan wel duidelijke visie zijn vanuit LPO 

Er moet mogelijkheid zijn van terugkoppeling met het Bestuur 

Niveau 1 mandaat bestuur 

Niveau 2 ledenraadpleging – quotum hoeveel gereageerd moet hebben en bepaald tijdsbestek 

Niveau 3 ledenvergadering – waar grote wijzingen voor de vereniging besproken worden. 

Hoe gaan we om met conflicterende zaken: 

Risico – stemmen met meerderheid is dat de minderheid ondergesneeuwd raakt, belang van het 

voeren van een inclusief beleid. Belangrijk genuanceerd te communiceren en ook het minderheid 

standpunt verwoorden. 

Meeste stemmen niet altijd beste democratische principe. Hou rekening met vertegenwoordiging 

van de belangen vanuit de verschillende sectoren. 

Belangrijk dat Bestuur steeds een inschatting maakt wanneer een onderwerp past in een LPO visie is. 

Bestuur heeft mandaat en zou moeten kunnen afwijken van de meerderheid van stemmen.  

 

opmerking evt bestuur aanvullen met iemand vanuit een kleinere sector. 

opmerking: stemming gaat nu via de mail, evt andere vorm waarin ook de sector meegenomen kan 

worden. 

 

Professionele ondersteuning – iedereen akkoord 

Hoe kosten eerlijk verdelen? Instelling met meer opleidelingen meer betalen of iedere instelling 

gelijk? 

Hoe handig secretariaat indelen? Korte lijn met voorzitter/extern secretariaat. Nadeel secretariaat 

aan VZ gekoppeld: wanneer VZ stopt, is ook de kennis weg. Bij professionalisering zou meer 

algemeen (extern) secretariaat passen. 

 



Ledenuitbreiding – meerdere sectoren, daar staat men achter. Past bij de toekomst van het breed 

opleiden. Ook spannend vanwege de verschillende belangen die er kunnen zijn. Wat goed is voor de 

LPO hoeft niet altijd goed te zijn voor bepaalde sectoren. Daarom juist goed om diverse sectoren 

erbij te betrekken.  

Is enige criteria dat een P-opleider minimaal 10 opleidelingen moet hebben? Positie van de P-

opleider t.o.v. RvB is ook belangrijk.  

 

Uitgangspunten zijn professionaliseren, kwaliteitsverbetering kost geld. 

Grote instellingen kunnen de ledenbijdrage goed dragen. 

 

Belangstellend lid – professionaliteit wordt gratis ter beschikking gesteld, die hoeven daar niet voor 

te betalen.  We willen dat kennis en informatie breed beschikbaar komt. 

Evt koppeling aan vertegenwoordiger van sector (of regio?). 

Als we kiezen voor wel betaald belangstellend lidmaatschap dan meer bieden dan nieuwsbrief– bv 

contact persoon waar informatie gekregen kan worden, deelname aan intervisie. Lid zou dan ook 

input moeten kunnen geven.  

onderscheid – informeren – niet betalen 

als je ze wil vertegenwoordigen dan moet je ze ook input laten leveren en dan moeten ze wel 

betalen. Als je dat gaat invoeren wel uitwerken hoe hun positie/invloed/rol in de vereniging wordt. 

optie – evt deelname vrijgevestigden als consortium 

 

DB met portefeuilles (actievere leden) 

goed plan meer overzicht en meer leden actief, meer kartrekkers, werkzaamheden meer behap baar 

meer efficiëntie en meer mensen actief – kosten in tijd en geld beter verdeeld. 

Vragen: Welke portefeuilles denken we aan en is deelname aan commissies vrijwillig? 

 

 

Agendapunten voor 2 juni die verder uitgewerkt moeten worden 

Termijnen bestuursleden 

(verzoek om uitzondering – verlenging voorzitterschap Anneloes, en verlenging termijn van Sanne of 

Pieter of Judith zodat er niet 3 tegelijk wisselen) 

Intervisie – hoe gaan we dat organiseren, willen we dat op dezelfde manier faciliteren 

(kostenplaatsje uitwerken) 

Vaststellen contributie 2022  

Voorstellen voor portefeuilles 

Verder invulling bestuursondersteuning uitwerken 

 

Opmerking: als het DB uit eten gaat mag Marjolein nog mee 

 



Middagprogramma APV 

Opmerkingen van deelnemers: 

- Jenneke: voor- en tegens directe aansluiting gelden ook voor het werken met 

masterpsychologen. Staat geen subsidie tegenover. Ook risico voor cliënten.  

- Er moet ruimte zijn voor uitzonderingen op de directe aansluiting: diversiteit belangrijk, zij-

instromers, laatbloeiers, promovendi.  

- Tactus; hoe krijgen we het voor elkaar meer plekken gesubsidieerd te krijgen. 

- Dimence: deel subsidie reserveren voor EVC trajecten. 

- Fivoor: devaluatie GZ beroep door EVC? Er is ook een manier om psychologen niet in de GZ 

te krijgen? EVC is fundamenteel een slecht idee. Kwaliteit van de GZ moeten we hoog 

houden dus in opleidingstraject.  

- Yvonne: kunnen GZ-opleidingsplaatsen bij forensisch blijven?  

- Belangrijk om de kosten van snuffel- en masterstages te laten doorrekenen. Stages vragen 

veel van cliënten en begeleiding. 

- Voorwaarden voor stages helderder krijgen. 

- Ingrid: stage master is een belangrijke selectie waar een beoordelingsaspect komt die we nu 

nog niet kennen. 

- GGZ Centraal: kan je een stage doen en afstuderen zonder te voldoen aan de eisen van de 

GZ? 

- Tonnie: wat te doen met masterpsychologen die minder dan 5 jaar werkervaring hebben? 

Hoe groot is de kans dat zij structurele WB en supervisie hebben gehad? Vallen zij niet tussen 

het wal en het schip?  

- VVT: graag meer variatie in de 1-jarige EVC variant. Op sommige plekken wordt bijv. juist veel 

aan diagnostiek gedaan. Meer denken aan inclusiviteit.  

- Kenter: is voor een inhaalslag middels EVC. Wel tijdelijk open zetten. 

- Mondriaan: EVC moet tijdig karakter hebben. Uitstroom moet uiteindelijk afgestemd worden 

op instroom.  

- Dimence: uitstroom masteropleiding moet omlaag. EVC tijdelijk.  

- Rivierduinen: EVC regeling nodig voor ervaren collega’s.  

- Friesland: EVC geeft risico: masterpsychologen blijven shoppen totdat iemand akkoord gaat.  

- Kristel Meijer: heeft vertrouwen in de beoordeling van masterpsychologen door collega’s.  

- Marja Vink: we moeten ons het stuwmeer aantrekken: is voor een ruimhartige EVC.  

- Tactus: toetsting aan praktijkopleider overlaten. 

- Veel steun voor EVC: verantwoordelijkheid nemen voor het hele veld, ook voor het 

stuwmeer. Belangrijk: hoe kan het GZ diploma de goede kwaliteit behouden? 

 

 

 

  



Bijlagen reacties vanuit breakoutrooms 

Via email laat ik weten wat wij als groep 1 als punten hebben ingebracht: 

 

1. Het LPO heeft een centraal archief op het besloten deel van de website, waar voor 
iedereen alle relevante documenten van en voor het LPO vindbaar zijn, inclusief de 
Vergadernotulen.   

  

• Het lijk ons gewenst om de website te gebruiken om informatie en besluitvorming 
raad te plegen.   

• Het zou tevens wenselijk zijn om ook meer algemene informatie op de website te 
zetten voor derden  

Nadeel is wellicht dat het tijd kost om het erop te zetten  

 

Conclusie stelling 2 

Hoe gaan we om met conflicterende zaken? 

Het is wel het meest praktisch zo maar er moet wel een duidelijke visie zijn vanuit de LPO. In geval van twijfel 

moet er een mogelijkheid zijn tot terugkoppeling met het bestuur. En er kan nog een mogelijke aanvulling zijn 

op de stelling  

 

Groep 4 over stelling 4 

 

Deel 1  

Vraag of belangrijk is dat meerdere sectoren (dan de GGZ) vertegenwoordigd worden binnen de 

GGZ. 

Vb verpleeghuissector is een sector met eigen problemen, nl vacatures GZ-psychologen. Successen v 

LPO niet per definitie ook goed voor belang v sector. Vb verhoging v opleidingssubsidie. 

Gezien streven v GZ-opleiding brede opleiding te maken is belangrijk dat verschillende sectoren 

vertegenwoordigd zijn.  

Ook al vertegenwoordigen die niet officieel een instelling met meer dan 10 opleidingsplaatsen. 

Positie in de organisatie is belangrijke factor in P-opleiderschap, meer dan aantal opleidelingen. 

Vraag is of het LPO – behalve met sectoren – ook met andere beroepen uitgebreid zou moeten 

worden. Echter, dat kan meer op instellingsniveau – in academie / centrale opleidingscommissie – 

plaatsvinden. In APV-programma wordt samengewerkt met andere belangengroepen. 

Vraag nog hoe de vertegenwoordiging van deze sectoren te regelen middels enkele P-opleiders. 

 

Deel 2 



Uitgangspunten: 

Professionaliseren / kwaliteit verbeteren kost geld. 

Daarnaast is de bedoeling dat we meer invloed krijgen, en dat die invloed een goede 

vertegenwoordiging betekent. 

Grote instellingen kunnen dat opbrengen. 

Belangstellend leden hoeven niet te betalen voor het voordeel geinformeerd te worden. 

Dit zou gekoppeld kunnen worden aan de vertegenwoordiger van hun sector in het LPO. Via diegene 

kunnen ze zich ook laten horen. Deze vertegenwoordiger is gewoon lid. 

Vrijgevestigden is een dergelijke sector. Vraag is of dat  

Vraag is hoe deze sectoren betrokken worden. 

En hoe die vertegenwoordigd worden, naar omvang en per regio. 

 

Hierbij onze input van stelling 3: 
Iedereen is akkoord dat hier geld voor wordt vrijgemaakt.  
1) logisch als dit betekent meer contributie (stelling 4 ook) 
2) discussie of grotere instellingen (meer opleidelingen) mogelijk een hoger bedrag betalen. 
3) discussie of het verstandig is om onafhankelijk secr te gaan inrichten zodat bij wisseling voorzitter 
dit gecontinueerd wordt. Of een combi bijv met e-sollutions als onafhankelijke secretariaat en een 
secretaresse die dicht bij de voorzitter zit. Zeker als bijvoorbeeld ook werkgroepen komen die mogelijk 
ook secretariële ondersteuning nodig hebben. Gevaar is misschien te grote afstand. 
 
Stelling 4: 
1) wat is overweging om bij vrijgevestigde een ander voorstel te doen dan bijvoorbeeld ziekenhuizen 
waarbij sommige ziekenhuizen een consortium is die met 10 opleidingsplaatsen mee kan doen?  
2) Moeten we kleine partijen vragen voor een bijdrage of ze gewoon wel toegang laten doen tot de 
website. Aan een kant worden er wel kosten gemaakt aan andere kant is kennis uitdragen ook doel 
van LPO. Daarnaast kan je kiezen om ook aantal vertegenwoordigers van sectoren toe te laten.  
3) onze stelling: Iedere instelling die opleid zou toegang moeten hebben tot kennis van LPO.  
4) Brainwave dat er landelijke intervisie is voor P-opleiders met idd voldoende opleidelingen en dat p-
opleiders in hun samenwerkingsverbanden met kleine praktijken intervisie voor praktijkopleiders 
organiseren. Dat zou LPO als aandachtgebied kunnen geven aan de P-opleiders 
 
Stelling 5: 
Goed idee. Echter valkuil bij commissies is dat er vaak vaste taakstelling en vaste mensen komen 
waardoor het minder flexibel wordt en er mogelijk wat meer stroperig wordt. Is echter ook inherent aan 
groter worden. Tijdelijke 
karakter van werkgroepen waarbij lede kunnen aansluiten die juist daar interesse in hebben maar ook 
makkelijk nieuwe leden in kunnen springen wordt nu erg gewaardeerd en zou zonde zijn als dat 
verloren zou gaan.   
 
Belangrijk is intervisie te behouden. Hier is iedereen erg enthousiast over en een heel belangrijke 
meerwaarde van LPO.  
 

Hierbij  break out groep 5 over stelling 5: 

Goed plan, meer overzicht, meer leden actief ipv kleine groep, werkzaamheden meer behapbaar. 

Meer efficiënt. Meer kartrekkers.  

Doordat er meer mensen actief zijn zijn kosten in tijd en geld ook beter verdeeld. We zijn benieuwd 

naar welke portefeuilles en of deelname vrijwillig is. 



 

Stelling 2 

 

2: Meeste stemmen gelden is belangrijk..  Maar er zijn verschillende belangen bij verschillende 

sectoren, kijk niet alleen naar meeste stemmen gelden maar ook naar kwaliteit.Bestuur lijkt 

toegerust hiertoe, ook pm te bslissen wanneervlefen raadpleging nodig is. 

 

3: 

 

4.Intervisiemogelijkheden bieden ook bij belangstellende leden. Niet alleen passief 

deelnemen.contactpersoon voor consult en input. 

 

 


