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Stand van zaken pAPV

Bespreken Argumentenkaart

Discussie in Breakoutrooms

Korte plenaire terugkoppeling

Pauze 

Presentatie Visie & Infrastructuur 

Discussie in Breakoutrooms

Korte plenaire terugkoppeling 

Toelichting EVC trajecten

Enquête en Afsluiting  



Argumentenkaart
model logistieke aansluiting vs model geïntegreerde aansluiting



Argumentenkaart
model logistieke aansluiting vs model geïntegreerde aansluiting

Voor en nadelen gezien vanuit de volgende perspectieven:

• Patiënt

• Opleideling

• LPO en de Nederlandse GGZ

• Universiteit

• Opleidingsinstellingen

• Maatschappij en financiers



Argumentenkaart
model logistieke aansluiting vs model geïntegreerde aansluiting

Maak selectieve masters om de instroom in het stuwmeer te 
verminderen/stoppen. 

Er is geen draagvlak voor geïntegreerd model. Advies voor Model 
Logistieke aansluiting, dit voorstel nader uitwerken in uitgebreide pilots 
(bv regionaal, met voldoende volume) om haalbaarheid en 
voor/nadelen nader te onderzoeken. 

Richting VWS geen advies geven voor meer keuzes, maar zelf als veld 
een keus maken. 



Argumentenkaart
model logistieke aansluiting vs model geïntegreerde aansluiting

Van belang om de kaart zo compleet mogelijk te maken. Daarom:

- Bespreek hem met de bestuurder van de POI

- Ga in Breakoutrooms de Argumentenkaart doornemen en noteer de 
aanvullingen in de padlet

https://padlet.com/skriens/LPOdiscussie_MLA_MGA 



Visie & Infrastructuur
stand van zaken en samenwerking



Opdracht V&I (samenvatting)
• Lever een overzicht van de eisen te stellen aan een 

toekomstige duurzaam en adaptieve infrastructuur Geef 
in dit kader aandacht aan: 

• Oplossingen die bijv. breed opleiden ondersteunen, 
kwaliteit en doelmatigheid verbeteren, 
administratieve lasten verminderen;

• Bedenk parameters voor de kwaliteit van opleiden 
zichtbaar maken (werkgroep meetbaarheid);

• Oplossingen voor verschillen in sectoren (waaronder 
Jeugddomein/K&J en sectoren) en regio’s. 



• De infrastructuur moet de adaptiviteit faciliteren; infrastructuur is een instrument

• Achterliggend doel is arbeidsmarkttekorten verhelpen en alle sectoren te bedienen

Door: 

• Spreiding over sectoren en regio’s borgen; breed opleiden

• Continuïteit en volume borgen (dus afstemming/planning over in- en uitstroom)

• Flexibiliteit van de inzetbaarheid (Gz-psy: breed en generalistisch opgeleid)

• Continue Transfer tussen wetenschap en praktijk optimaliseren (en vice versa) 

• en hier ‘overheen’ de governance

Doelstellingen



Knelpunten die opgelost moeten worden

• Net gediplomeerden niet breed inzetbaar direct na afstuderen; onvoldoende 
belangstelling of mogelijkheden voor andere sectoren dan de GGZ. Onbekend 
maakt onbemind. Kritische capaciteit van het opleiden in sommige sectoren;

• Gemankeerde continuïteit in verbinding tussen wetenschap en praktijk; de rol als 
‘scientist-praticioner’

• Onvervulde plaatsen (met name in de specialisatie)

• Doelmatigheid in administratieve zaken, werkgeverschap, org. 
Beschikbaarheidsbijdragen

• Verschillen in de organisatie en betrokkenheid vd opleideling en van wat de 
opleideling geboden kan worden

• Regionale verschillen en sectorale verschillen in mogelijkheden tot opleiding



Knelpunten die opgelost moeten worden

• Geen onderscheid in kwaliteit boven het erkenningsniveau zichtbaar, dus geen 
alternatief voor het hov en geen keuzemogelijkheden voor opleidelingen bijv. bij 
gewenste profilering, regio e.d.

• Onvoldoende inzicht in behoefte en de realisatie vd opleiding in jeugddomein; 
voorts subsidieproblematiek

• Geen financiële ruimte om te variëren, experimenteren, in de opleiding

• Rendement vd opleiding behoeft verbetering

• Rolvermengingen; governance i.h.a. niet eenduidig



Hoe kan de infrastructuur faciliteren

• Samenwerking: universiteiten, praktijkinstellingen en 
onderwijsinstituten; opleiden in een netwerk

• Dit zowel op inhoud als op organisatie

• Samenwerken t.b.v. ‘het land’, dus niet ‘vrijblijvend’

• Dus: opleiden alleen nog in samenwerkingsverband, Ook de grote poi
die in beginsel alles kan bieden, toch in een samenwerkingsverband: 
opleideling altijd in meerdere organisaties ervaring opdoen

• Altijd zowel in K&J als in V&O opgeleid; ntb: differentiatie handhaven?

• Samenwerkingsverband: Bestaat uit POI’s uit alle relevante sectoren: 
een opleideling kan binnen het samenwerkingsverband de hele 
opleiding realiseren



Hoe kan de infrastructuur faciliteren

• Aanpassen van toewijzing beschikte opl.plaatsen aan het 
samenwerkingsverbanden mogelijk maken, zodat geen plaatsen 
verloren gaan

• Ondersteuning in werkgeverschapsrollen: centraler werkgeverschap

Diverse mogelijkheden hierin qua uitvoering: op niveau van 
samenwerkingsverband, of een grote poi die het verzorgt, tot 
landelijk

• Opleiden in samenwerkingsverband: Ook een oplossing voor de 
alternatieve regeling voor de subsidie van de jeugd-GGZ-
opleidingsplaatsen. 

• Een samenwerkingsverband kan zich profileren in bepaalde expertise 
en kwaliteiten (z.o. ‘meetbaarheid’)



* Hoe kan de infrastructuur faciliteren (7)

Aandachtspunten: nader uit te werken

• Uitvoering verdeling opleidingsplaatsen binnen het samenwerkingsverband

• Regionale organisatie, vs. ketens, poi’s die groot deel vh land bedienen

• De wijze van betrokkenheid universiteiten

• Regio-verschillen t.a.v. arbeidsmarkt, zorgaanbod (omvang, complexiteit)

• Financiële consequenties, op diverse niveaus

• De governance: iedere betrokkene moet zijn rol, verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. 
Dus: 

⁻ adequate zeggenschap over de uitvoering van de opleiding, wie er wordt opgeleid en 
hoe.

⁻ Posities tussen opleiding en ‘de lijn’ borgen (nb: wordt ook door hoofdopleider op 
gevisiteerd)

⁻ De praktische mogelijkheden bijv. t.a.v. werkbegeleiding

⁻ Goede afstemming tussen dat wat in de individuele poi wordt geregeld en bestuurd, en 
wat op niveau v.h. samenwerkingsverband, gegeven de uitgangspunten. Opleiden voor 
het land; de opleidleing als ‘passant’, vs: opleideling als onderdeel van personeelsbeleid. 
Verder maximaal ‘ontzorgen’. 



Breed opleiden: generieke competenties opdoen in meerdere 
settingen/meerdere teams

Praktijkopleiding vormgeven in selectie uit bv volgende settingen:

Ziekenhuis Gehandicaptenzorg
Revalidatie Onderwijs & Leerproblemen
BGGZ + SGGZ Forensische zorg
Jeugdzorg Verslavingszorg
Ouderenzorg Wijkteam
LVB Huisarts POH



Varianten Erkenning, visitatie
Aanvr/verdeling 

opleidingsplaatsen

Werving & Selectie 

opleidingen
beschikbaarheidsbijdrage werkgeverschap, coordinatie

landelijk

Aanwijzing opl.insituten (1): 

door SPOO’s (2); Aanwijzing 

poi’s: cf nu

Landelijke verdeling naar SPOO 

door TOP. Verdere verdeling 

binnen SPOO door SPOO of ook 

door TOP

Op SPOO-niveau met rol voor 

poi

Landelijke aanvraag, beheer 

en verantwoording bbh-

bijdrage

Landelijk werkgeverschap en 

coördinatie van 

opl/stageplaatsen (4)

Alles op SPOO-

niveau

Grootste POI = 

werkgever

Aanwijzing opl.insituten: 

door SPOO’s; Aanwijzing 

poi’s: cf nu, met beperkt # 

poi’s. (3)

SPOO krijgt toegewezen en 

verdeelt onder poi’s. formele 

poi’s verdelen onder 

stageplekken

Op SPOO-niveau met rol voor 

formele poi’s. de 

stageplekken krijgen piog 

toegewezen

Grootste poi in SPOO doet 

aanvraag, enz

Grootste poi in SPOO vervult 

werkgeverschap- en 

coordinatierol

Alles op SPOO-

niveau

Stichting achter 

SPOO is werkgever
idem idem idem

Stichting achter SPOO doet 

aanvraag, enz

Stichting achter SPOO vervult 

werkgeverschaps- en 

coordinatierol

Huidige 

situatie

Aanwijzing opl.insituten: 

door OI’s;

Aanwijzing poi’s: door OI

Verdeling naar individuele poi’s 

ogv voorstel TOP

Door individuele poi’s met rol 

van OI
Per poi aanvraag, enz

Werkgeverschap door elke poi 

afzonderlijk. Coordinatie vnl bij 

problemen bij praktijkopl

Impactanalyse op de volgende modellen



Modellen voor samenwerking

Wij zijn benieuwd naar:

- Eerste reacties op de mogelijke modellen van samenwerking

- Welke vragen er op komen die jullie graag beantwoord zien

- Welke bedenkingen jullie hebben bij deze vragen

Ga in Breakoutrooms de modellen doornemen en noteer de reacties, 
vragen en bedenkingen in de padlet

https://padlet.com/skriens/LPOdiscussie_samenopleiden 



EVC
route 2 en 3 in de praktijk



EVC



• EVC: 

• Route 1 = NIP K&J

Route 2: volledige vrijstelling praktijk, 1 
(verplichte cursus 100 – 150 uur)

Route 3: 1 jaar vrijstelling

Voorwaarden:
- 5 jr begeleide werkervaring
- Lidmaatschap VGCT OF NVRG
- Indienen bewijsstukken (>30) van 

competenties (bv verslagen etc)

Voorwaarden:
- 3 jr begeleide werkervaring
- Aantoonbare begeleiding door BIG-

geregistreerde (bv 45 of 90 uur)
- Voldoende Aantoonbare Cursusuren (bv 

100 of 200) afgelopen 5 jr. 



ENQUETE



Bedankt!


