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Waarom een Programma APV?

• Verbeteren op het macrobelang voor de zorg

• Adaptief zijn aan de veranderende zorgvraag (idem arbeidsmarkt)

• Hoofdlijnenakkoord

• Visie opleidingsraad
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Uitgangspunten

• Adaptief aan zorgvraag, 
wetenschap, maatschappelijk

• Leven lang leren

• Opleiden voor samenleving



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.



Belangrijkste knelpunten 
(uit hoofdlijnakkoord en visie Opleidingsraad)

1. Groot tekort aan regie behandelaren. 

2. Stuwmeer en aansluiting master-Gz-opleiding 
(gemiddeld 7 jaar)

3. Afstand universiteit en praktijk

4. Onvoldoende brede inzetbaarheid van GZ-psycholoog

5. Ondoelmatige opleidingsstructuur, te weinig adaptief



Oplossen acute tekort GZ-psychologen

1. EVC procedure

2. Omvorming masteropleiding tot selectieve master

3. Selectieprocedure toelating master en GZ-opleiding



Kaders voor EVC

1. Instroom master psychologen beperken

2. De EVC procedure in principe van tijdelijke aard

3. Additionele financiering, geen beschikte 

opleidingsplaatsen gebruiken

4. EVC traject zo praktisch mogelijk inrichten (standaard 

pakketten) 

5. Het toetsingskader voor de uitgewerkte EVC 

scenario’s: de competenties van een startende GZ-

psycholoog 





Selectie: Gefaseerde en getrapte 
selectieprocedure voor master-GZ opleiding

• Kwantiteit: passend aantal studenten laten instromen om 

voldoende GZ-psychologen te hebben en een stuwmeer te 

voorkomen

• Kwaliteit: de beste personen kiezen die met grote kans de 

competenties van de GZ-psycholoog kunnen verwerven



Selectie: Wanneer?

• Gefaseerd = op meerdere momenten

• Getrapt = op meerdere aspecten per selectie moment

1. Bij aanvang, voorafgaand aan de aaneengesloten 
opleiding

2. Bij afronding van het Master deel, voorafgaand aan de 
doorstroom naar het GZ deel 

3. Tijdens het GZ deel na een jaar: Go/No Go (zoals nu 
gebruikelijk)



Samenwerking POI en universiteiten!



Realiseren directe aansluiting: twee varianten

1. Logistieke aansluiting

2. Geïntegreerde aansluiting

Advies taskforce:

• Nu nog geen keuze

• Werken aan directe logistieke aansluiting

• Tegelijkertijd vervolgproject met nadere verkenning 

geïntegreerde variant



Logistieke aansluiting

1. Directe aansluiting: 6 maanden of korter

2. Selectieve master: capaciteit toeleidende masteropleidingen en GZ-opleiding

3. Selectie naar de GZ-opleiding: inhoudelijke voorbereiding en samenwerking 

tussen praktijk/uni in selectie

4. Aanpassingen binnen de GZ-opleiding (startpositie piogs in de praktijk: 

inwerkperiode, werkbegeleiding, etc.)

5. Komende jaren in project pilots doen, monitoren en evalueren gekoppeld aan 

vraagstukken geïntegreerde variant



Geïntegreerde aansluiting: 3+3 variant

• Opleiden tot huidige competentieprofiel GZ psycholoog (kwaliteit)

• Eind is masterdiploma dat recht geeft op BIG registratie

• Dit is tevens startkwalificatie voor opleiding tot specialisatie

• Levenslang leren, doorlopende leerlijnen

• Multidisciplinair werken

• Levensloopperspectief

• Duaal opleiden: theoretisch en praktijkdeel



• Integratie van theorie en praktijk
• Samenhangend programma, doorlopende leerlijnen

• Betere wetenschappelijke verankering 

• Breedte 

• Rendement, effectiviteit en studeerbaarheid

• GZ-psycholoog als basisberoep gelijktrekken met vergelijkbare initiële 
opleidingen (farmacie, geneeskunde, tandheelkunde)

Argumenten 



Vervolgverkenning geïntegreerde variant:

• Hoe samenwerking organiseren?

• Hoe stages vormgeven, welke consequenties voor 
praktijk- en werkbegeleiding?

• Hoe doorlopende leerlijnen uitwerken?

• Financiering?

• Betrekken OCW & VWS o.a. vanwege stelselwijziging



• De infrastructuur moet de adaptiviteit faciliteren 

• Achterliggend doel is arbeidsmarkttekorten verhelpen en alle sectoren te bedienen

Door: 

• Spreiding over sectoren en regio’s borgen

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

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

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

• en hier ‘overheen’ de governance

Doelstellingen



De essentie

• er zijn knelpunten geformuleerd  

• we hebben enkele kaders voor oplossingen 

• er is een eerste keus-oplossingsrichting: opleiden in Samenwerkingsverband 
opleiding en onderwijs in psychologische opleidingen SOOP

• maar de verdere uitwerking hiervan c.q. implementatie vereist de adressering 
van een aantal ‘aandachtspunten’: we stellen een conceptueel model voor:

• Niet ‘one size fits all’

• ‘niet per se alles overboord, het goede behouden en daarvan leren

• Maar wel: samenwerkingsverbanden die enkele gemeenschappelijke kenmerken hebben, niet 
vrijblijvend zijn en 

• En gebruik maken van wat er al gebeurt, de goede voorbeelden



Knelpunten die opgelost moeten worden

Vooraf: knelpunten worden niet door iedereen zo beleefd, maar ‘over all’ zijn dit op te 
lossen problemen, dat er een aantal problemen zijn is gezamenlijk door partijen 
geconstateerd in het HLA. Verder onderbouwd door het Nivel.

Knelpunten zijn o.m.

• Net gediplomeerden zijn momenteel niet breed inzetbaar na afstuderen; 
onvoldoende belangstelling of mogelijkheden voor andere sectoren dan de GGZ..

• Onvervulde plaatsen (met name in de specialisatie) - doorstroom

• Doelmatigheid in administratieve zaken, werkgeverschap, org. 
Beschikbaarheidsbijdragen

• Vergelijkbaarheid van opleidingstrajecten: 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 (2)

• 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

• Opleidingscontext: geen financiële ruimte om te variëren, experimenteren, in de 
opleiding

• Verbinding wetenschap – praktijk verschillend en schiet i.h.a. tekort



*Hoe kan de infrastructuur faciliteren

Eenvoud creëren; versnippering verkleinen, coördinatie verbeteren, admin. Lasten 
verminderen, afspraken en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden 
(governance) verbeteren

• 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

• Inhoud: ntb t.a.v. wat kan regionaal, wat moet landelijk

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

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

• En met adressering van een aantal ‘aandachtspunten, knelpunten’ in de praktijk



* Hoe kan de infrastructuur faciliteren (2) 

• Instrumenten bijv.:

• Toewijzing beschikte opl.plaatsen aan het samenwerkingsverband; het 
samenwerkingsverband verdeelt hierbinnen, bijv. op basis van behoefte 
vanuit sectoren.
• Bvk meerjarig, Verschuivingen van opl.plaatsen mogelijk maken, zodat 

geen plaatsen verloren gaan

• Afspraken over gegevensuitwisseling, registraties e.d.

• Afspraken over communicatie, belangenbehartiging vanuit het 
samenwerkingsverband

• Ondersteuning in werkgeverschapsrollen: centraler werkgeverschap
• Diverse mogelijkheden hierin qua uitvoering: op niveau van 

samenwerkingsverband, of een grote poi die het verzorgt, tot landelijk

• Bekostiging volgt de opleideling



* Hoe kan de infrastructuur faciliteren (3) 

• Vereist wellicht aanpassing verdeelsystematiek TOP

• Vereist inzicht in zorgvraagontwikkelingen op regio/domeinniveau

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

• Biedt ruimte aan specifieke intensivering van opleidingscapaciteit, maar een 
samenwerkingsverband moet die ruimte dan ook krijgen (maatwerk)


