
ProgrammaAPV LPO 3 maart 2021



Programma APV

O
PL

EI
DI

N
G

SR
AA

D

Marlies van Dijk

Judith Lighart



Uitgangspunten

• Adaptief
• Levenslang leren
• Opleiden voor samenleving



Drie lijnen APV programma

1. Aansluiting Master – Gz-opleiding: logistieke korte termijn aansluiting, selectie, 
lange termijn aansluiting, inclusief EVC

2. Visie & Infrastructuur: een verkenning van een andere landelijke of regionale 
opleidingsinfrastructuur om de kwaliteit te verbeteren van de 
vervolgopleidingen in de ggz en aanverwante sectoren

3. Didactische Ontwikkelingen & Instrumenten: didactische state of the art van 
psychologische (vervolg-)opleidingen realiseren en borgen. Didactiek  van 
psychologische zorgverlening als vak neerzetten en continuïteit geven. 



FGZPT

Opleidingsraad

Taskforce AMG Visie & Infrastructuur Didactische ontw & intstr



Opdracht taskforce 

De taskforce levert een advies op waarmee een directe aansluiting 

tussen de masteropleiding en de Gz-opleiding duurzaam geregeld kan 

worden, met als doel te komen tot een betere afstemming tussen vraag 

vanuit zorgaanbieders en de uitstroom uit de opleidingen.



Vier werkgroepen

1. Korte termijn aanpak aansluiting master-Gz psycholoog (KTA)

2. Selectie van kandidaten

3. Versnelde instroom in BIG register mogelijk maken m.b.v. EVC

4. Lange termijn aanpak (duurzame oplossing) aansluiting master-Gz psycholoog

Samenstelling werkgroepen: inhoudelijke expertise, vertegenwoordiging van de diverse 

organisaties
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Korte termijn aansluiting

Uitgangspunt discussie: direct = direct (0-6 mnd). 

Terug te gaan naar de basis: wat is ervoor nodig om van de GZ-
opleiding opnieuw een initiële beroepsopleiding te maken, die zo direct 
mogelijk aansluit op de toe leidende universitaire masteropleidingen? 



1. Korte termijn aansluiting:

• Uitgangspunt voor uitwerking is definitie directe aansluiting nu 6 maanden of korter

• Meest aansluitende modellen nader onderzocht

• Uitdagingen geïnventariseerd, zoals: selectie, rijping, wachttijd tussen afronden en master en Gz-

opleiding, stuwmeer

• Consequenties uitdagingen in kaart gebracht voor: kandidaten, praktijkinstellingen, universiteiten en 

opleidingsinstituten

• Mogelijke oplossingen uitgewerkt, voorbeelden zijn: praktijkinstellingen betrekken bij selectie, extra 

begeleiding start opleiding, masterstage meer benutten

• Op korte termijn is het eerste (CONCEPT) advies beschikbaar



2. Selectie

• Uitwerking van gefaseerde selectie vanaf bachelor t/m instroom gz-
opleiding

• Acties:
• Wettelijk kader is uitgezocht (mag je eigenlijk wel selecteren?)
• Expert leden hebben beschreven wat de ‘evidence’ is en wat de sterke en 

zwakke kanten zijn van diverse selectie instrumenten 
• Praktijkopleiders hebben beschreven hoe zij momenteel selecteren voor de 

GZ opleiding
• Op korte termijn is er een eerste (CONCEPT) advies 



Hoofdlijnen wijzigingsvoorstel KTA & selectie 
(1):
• Bachelorfase: 1 of meer snuffelstages; extra vak klinische 

gespreksvoering.
• Na bachelor: selectieve klinische master (met beperkt aantal 

studenten afgestemd of benodigd GZ aantal). 
• Selectie voor de master: door universiteit en praktijk op basis van 

studieresultaten en beoordeling van motivatie/ambitie/geschiktheid.
• Tijdens (selectieve master): uitgebreidere stage (bv 12 maanden met 

intensiteit oplopend van 1 naar 3 a 4 dagen). 
• Meer ruimte voor patientgebonden taken (zelf behandelen?) tijdens 

stage.



Hoofdlijnen wijzigingsvoorstel KTA & selectie 
(2)
• Eindfase master / direct na de master: selectie voor GZ door 

praktijkinstelling. 
• Instroom GZ binnen 6 maanden na master. 
• Tijdens GZ: vaste opleidingsgroepen en wellicht meer begeleiding bij 

startfase GZ. Verlaag verwachtingen van collega’s
• Verwachte uitstroomniveau: basisniveau (‘jonge klare’).
• Na de opleiding: eventueel nog begeleiding of steunstructuur nodig.



Randvoorwaarden KTA:

1 Oplossing ‘stuwmeer’(bv door EVC’s)
2 Meer financiele zekerheid tav Beschikbaarheidsbijdrage (BB) (zowel 
of je de BB krijgt als de hoogte van de BB).
3 Wellicht andere plaatsing in functiegebouw en andere inzet 
(regievoerderschap nog leren…?)
4 Behoud mogelijkheid van ‘niet – directe’ doorstroom.



Benoemde zorgpunten KTA:
• Loopbaan: zijn ze na de master al ‘rijp’ voor de GZ.
• Toegankelijkheid: blijft GZ nog toegankelijk, ook voor minder snelle 

doorstromers
• Selectie: Biedt master genoeg basis voor adequate selectie voor GZ?
• Efficientie van opleiden: kun je maximaal profiteren van cursorisch deel 

met weinig praktijkervaring?
• Inzetbaarheid: zijn deze mensen inzetbaar in de (huidige) PIOG 

praktijkplekken?
• Hogere belasting begeleiders
• Efficiency van opleiden: risico op hoger percentage uitval tijdens en na de 

opleiding. 
• Belasting PIOG’s: belast je ze niet teveel…

• overgang naar werkende leven
• Zelfstandigheid en productiedruk
• Risico burnout na GZ-opleiding



3. Eerder Verworven Competenties (EVC)

Stuwmeer niet geregistreerde BIG psychologen die langer dan 5 jaar werkzaam zijn 
‘in het veld’

Vijf scenario’s worden uitgewerkt:
1. Volledige vrijstelling op basis van diploma K& J NIP
2. (bijna) Volledige vrijstelling via de EVC-route

3. Eenjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk
4. Vrijstelling half jaar cursorisch en half jaar praktijk op basis van VGCt lidmaatschap
5. Vrijstelling gedeeltelijk (maximaal half jaar) cursorisch onderwijs, geen praktijk

1. Voorwaarde: Basiscursus VGCt (of andere relevante cursus)

Op korte termijn is er een eerste (CONCEPT) advies 



Route 2: Eerder Verworven Competenties 
(EVC):

Voorwaarde:
Praktijk: 5 jaar gesuperviseerde (min 90 sessies) praktijk.
Cursorisch: diploma schoolpsycholoog, lidmaatschap VGCt, NVRG, schema, 
NVVS, oid) + aanvullende xx uurs cursus in diagnostiek en/of psychopathologie).

Bewijsvoering competenties: indienen praktijkdocumenten (wellicht 45!)  
waaruit praktijkbekwaamheid blijkt ((N)PO’s, verslagen, afsluitbrieven 
behandeling bij diverse pathologie, video van sessie, KBS’en etc etc). 



Route 3: 1-jarige variant:

• Praktijkervaring: 5 jr werkervaring (waarvan 3 jaar gesuperviseerd 
(min 75 sessies)

• Cursorisch: 240 (of 300?) uur cursorisch onderwijs in erkende 
methodiek. OF diploma psychotherapeut.

Opleiding:
• Cursorisch: 1 jaar cursorisch onderwijs (240 uur), met veel 

diagnostiek en psychopathologie
• Praktijk: 1 jaar gesuperviseerde praktijkervaring (conform huidige 

eisen).



4. Lange termijn aanpak

• Werkwijze: starten vanuit de inhoud
• Start eind bachelor t/m specialisaties en ’leven lang leren’
• Meest wenselijke scenario uitwerken: geïntegreerde opleiding 

master-gz-psycholoog (1 opleiding in 3 jaar na bachelor).
• Drie doorlopende ‘leerlijnen’: 

• Vakinhoudelijke zorg
• Wetenschappelijke wijze van denken en werken
• Persoonlijke/professionele ontwikkeling



Tijdpad

• Voorjaar: Eerste contouren uitgewerkt
• Voorjaar tot zomer: Voorleggen aan organisaties/partijen
• Zomer: Impactanalyse
• Zomer: Advies voorleggen aan opdrachtgever
• September: Afronden advies m.b.t. KTA, selectie en EVC.

• Advies over duurzame oplossing kent een langer tijdpad



Opdracht Projectgroep Visie & 
Infrastructuur

Lever een overzicht van de eisen te stellen aan een 
toekomstige infrastructuur (de governance en organisatie 
t.a.v. kwaliteit en doelmatigheid), hoe de huidige situatie 
zich hiermee verhoudt en welke acties nodig zijn om de 
kwaliteit van de infrastructuur duurzaam te verbeteren. 



Drie werkgroepen

1. Werkgroep kwaliteit en infrastructuur

2. Werkgroep meetbaarheid

3. Werkgroep opleiding Jeugd e.a. sectoren

De samenstelling van de werkgroepen: inhoudelijke expertise en 

vertegenwoordiging van de verschillende gremia
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1. Kwaliteit & Infrastrcuur
Opdracht: geef een visie op de infrastructuur, governance van de opleiding ten behoeve van de kwaliteit

Dit vereist een visie op:

• Hoe de ‘adaptiviteit’ aan omgevingsveranderingen geborgd kan worden;

• De wenselijkheid van samenwerkingsverbanden: mogelijkheid om opleidingsroutes/diversiteit aan te bieden, meerdere teams, etc

• Regionaal opleiden versus landelijke afstemming of sturing (hoe wordt adaptatie snel gerealiseerd): ten dienste van adaptatie (volume) 

en afstemming curriculum (bijv. hoe competenties per fase van de opleiding op elkaar aansluiten)

• Wat is de definitie van breed opleiden (competentie versus werkveld): met onder meer als functie de flexibiliteit van carrière pad te 

optimaliseren; knelpunten bij de uitvoering daarvan (capaciteit praktijkinstellingen – meeloopstages - betaalbaarheid)

• Doelmatigheid van de opleiding

• Hoe administratieve lasten kunnen worden verminderd (bijv. t.a.v. toewijzing middelen)

Fase van werkgroep:

• Probleemanalyse – beschrijven huidige situatie, knelpuntenonderzoek, Uitwerken van mogelijke oplossingen



2. Meetbaarheid
Opdracht: infrastructuur kenmerken in beeld brengen:

Parameters kiezen die inzicht geven in kwaliteit van opleidingsinfrastructuur:
• opleidingsklimaat in opleidingsgroep en praktijkinstelling
• afstemming curriculum - zorgvraagontwikkeling
• opleidingsvolume, een voorwaarde?

• Uitgangspunten:
• Bestaande erkenningskaders
• Huidige toewijzingsmodel middelen

• Issues:
• Een rol bij erkenning van opleidingsplaatsen en toewijzing middelen
• Nadrukkelijker onderscheid art. 3 en art. 14 opleidingen
• Afstemming van criteria: erkenning praktijkinstelling, opleidingsinstelling, beoordeling 

vorderingen opleideling



3. Opleiding Jeugd- e.a. sectoren 
Opdracht: 
Maak een voorstel/plan van aanpak voor de borging van het opleiden in de Jeugd 
GGZ in de opleidingsregelgeving en voor een alternatieve organisatie van het 
praktijkdeel van de P-opleidingen in het verlengde daarvan, wanneer de huidige 
subsidieregeling op 1 januari 2023 komt te vervallen.

Deel 1:
Maak een voorstel voor het voor het overzetten van de opleidingsplaatsen o.g.v. de 
subsidieregeling Jeugd naar het reguliere stelsel 



3. Vervolg opleiding Jeugd- e.a. sectoren 

Deel 2: 

• De jeugdsector staat model voor de complexiteit van het opleiden ten behoeve van alle sectoren die 
behoefte hebben aan BIG geregistreerden; hoe wordt breedheid, inzetbaarheid na de opleiding, over de 
sectoren geborgd?

• De complexiteit vraagt allereerst om het opheffen van de spraakverwarring in het veld en heldere definities 
rond opleiden te hanteren (wat is een sector, wat is een domein, etc)

• Er spelen vraagstukken rond behoefte aan competenties per sector/domein en mogelijk meer specifiek per 
leeftijdsfase/doelgroep

• Hoe ziet breed opleiden er voor de jeugdopleidingen uit? Hoe dient deze geborgd te worden?

• Hoe verhoudt breed opleiden zich tot kennis overdracht over de ‘levensloop’; is iedereen het eens over het 
uitgangspunt dat de opleidingen ontwikkelingsgericht dienen te zijn? 

• Hoeveel leeftijdsspecialisatie dient er binnen de opleiding te zijn? Hoe zichtbaar dient deze te zijn?

• Is een leeftijdsspecialisatie bindend, of is er flexibiliteit over inzet van competenties over leeftijden?



Tijdpad

• Voorjaar: Knelpunten, eerste contouren uitgewerkt
• Voorjaar tot zomer: Voorleggen aan organisaties/partijen
• Zomer: Advies voorleggen aan opdrachtgever
• September: Afronden advies m.b.t. OJ&S
• oktober: Voorstel denkrichtingen, scenario’s die 

verdere uitwerking verdienen

Advies over K&I en meetbaarheid kan meer doorlooptijd vergen



Opdracht Projectgroep Didactische 
ontwikkelingen & instrumenten 

Ontwikkel een didactisch concept: state of the art van 
psychologische (vervolg) opleidingen:
• Opleiden als vak
• Verbetering link theorie ↔ praktijk  



Vier werkgroepen

1. Toekomstbestendig opleiden en toetsen (TO&T )

2. Didactische methoden

3. Competentieontwikkeling opleiders

4. Kennisinfrastructuur

De samenstelling van de werkgroepen: inhoudelijke expertise en 
vertegenwoordiging van de verschillende gremia
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