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Uitgangspunten

• Adaptief

• Levenslang leren

• Opleiden voor samenleving



Selectie: voor aangesloten Master-GZ

Selectie

Uitganspunten: 

Kwantiteit: passend aantal studenten laten instromen om voldoende 
gz-psychologen te hebben voor goede zorgverlening en een 
stuwmeer te voorkomen

Kwaliteit: de beste personen kiezen die waarschijnlijk de 
competenties van de gz-psycholoog kunnen verwerven



Selectie

• 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 (tijdens een geïntegreerde opleiding – behoeft nog uitwerking)

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

Wanneer?



Selectie



Selectie

Hoe?
Moment 1, start: getrapt
1. Aanmelding halverwege bachelor jaar 3 – afronding stap 1 vóór 1 mei
2. Toelaatbaarheidscheck: NL taal; Voldoende voor klinische vakken; voldoende voor 

eventuele specifieke vakken uit bachelor
3. Situational Judgement Task
4. Domein specifieke Cognitieve Capaciteiten test
5. Indien nodig ivm scherpe selectie ratio: Weging van gemiddeld cijfer relevante 

vakken / verdere loting
6. Indien gehaald -> sollicitatie voor stage bij praktijkinstelling mbv gestructureerd 

interview



Selectie

Hoe?

Moment 2, doorstroom naar GZ: getrapt
1. Aanmelding voor doorstroom in maart van opleidingsjaar
2. Toelaatbaarheidscheck: voldaan aan eerste praktijk vereisten?; voortgang 

academische vakken voldoende?
3. Verloop stage en leerbaarheid student voldoende volgens begeleiders?
4. Gestructureerd interview tbv GZ opleidingsplaats

5. -> Plaatsing GZ opleiding voor 2 jaar



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

Selectie



Definitie: stage is een onderdeel van de opleiding 
waarin de student/PIOG de GZ-praktijk leert 
kennen en beroepscompetenties ontwikkelt.

Stage



In de regelgeving:

‘werkervaring op te doen met een breed scala van problemen, zo mogelijk zowel 
in een klinische als in een ambulante setting’ 

‘zodat aan de eisen van het individuele opleidingsplan kan worden voldaan’

‘in dit kader is de piog gedurende zijn opleiding bij voorkeur werkzaam in ten 
minste twee verschillende onderdelen van de praktijkopleidingsinstelling’

Besluit fgzpt

Stage



Welke stages 
onderscheiden 
we? 

Stage tijdens de bachelorfase: 
maatschappelijke of 
werkveldoriëntatie (soms ook wel 
‘snuffelstage’ genoemd)

Stages eerste jaar master

Stages tijdens tweede/derde jaar 
c.q. GZ opleiding

Stage



Definities

• Stage: Oriënteren en leren in een specifieke 
werkcontext gedurende een afgebakende periode

• Competenties: Kennis, vaardigheden en gedrag 
die de basis vormen voor de uitvoering van 
beroepsactiviteiten

• Leerlijnen: zorgen voor een beredeneerde, 
doorlopende  opbouw in complexiteit van kennis 
en vaardigheden voor kernthema’s binnen de 
opleiding

• Thema’s/ Modules: Onderwerpen die gedurende 
een afgebakende periode aan bod komen

Stage



Werkveld 
oriëntatie 
stages

• Stage: Oriënteren en leren in een specifieke 
werkcontext gedurende een afgebakende periode

• Eerste kennismaking met het werk

• Vergroting van de beeldvorming wat het werk van 
een GZ psycholoog is.

Stage



Doorlopende 
leerlijnen
( Concept)

1. Diagnostiek

2. Behandeling

3. Professionele ontwikkeling

4. Leiderschap en innovatie

5. Academisch werken en 

wetenschappelijk onderzoek

Stage



Discussie in breakoutrooms

Discussie over 2 voorstellen Selectie en stages in 
breakoutrooms en invullen van twee PADLETS.

• Wat vinden jullie van de huidige voorstellen?

• Wat zijn de consequenties voor jouw praktijkinstelling?

• Welke knelpunten voorzie je?

https://nl.padlet.com/skriens/LPOdiscussieSelectie

https://nl.padlet.com/skriens/LPOdiscussieStages

https://nl.padlet.com/skriens/LPOdiscussieSelectie
https://nl.padlet.com/skriens/LPOdiscussieStages


LTA: selectieve geïntegreerde master

Uitganspunten: 

• Huidige onderdelen en eindtermen beide opleidingen blijven bestaan

• Eind is masterdiploma dat recht geeft op BIG registratie

• Dit is tevens startkwalificatie voor opleiding tot specialisatie

• Levenslang leren

• Duaal opleiden: theoretisch en praktijkdeel

LTA

Van 4+2 naar 3+3



Levensloopperspectief: domeinen

• Baby en peuterleeftijd

• Schoolleeftijd-kind

• Adolescentie 12-18

• Jonge volwassenheid 18-23

• Volwassenheid 24-60

• Ouderen 60-120

LTA



Breed opleiden 

Generieke competenties opdoen in meerdere settingen/meerdere teams

Praktijkopleiding selectie uit bv volgende settingen:

LTA

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



Doorlopende leerlijnen 

(master-GZ-specialismen)

1. Diagnostiek

2. Behandeling

3. Professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

4. Management en bestuur

5. Academisch werken en wetenschappelijk onderzoek

LTA



Mogelijke Financiering

• Hele traject onder OCW (en niet onder VWS)

• Student behoudt de studentstatus met recht op studiefinanciering (vermoedelijk 
geen werknemer met loonbetaling bij praktijkopleidingsinstelling), 

• Financiering van de begeleiding vermoedelijk niet meer via 
beschikbaarheidsbijdrage maar via Universiteit.

• Onbekend is of activiteiten van deze studenten onderdeel zijn van de DBC.

• Selectie voor dit traject: door universiteit en praktijkopleidingsinstelling.

• Financiele onderbouwing moet nog uitgewerkt worden. 

Slite LPO



Randvoorwaarde

• Samenwerking: universiteiten, praktijkinstellingen en onderwijsinstituten

• Dit zowel op inhoud als op organisatie

LTA



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

LTA



V&I: visie en infrastructuur

Uitganspunten over nieuwe infrastructuur: 

• Adaptief op toekomstige zorgvraag- en didactische ontwikkelingen

• Adaptief naar goede verdeling sectoren, doelgroepen en regio’s 

• Daarom de noodzakelijke breedheid van de opleidingen

• Waarbij expliciete aandacht voor het praktijkdeel. 

V&I



Naar centraal werkgeverschap?

Een instrument voor een adaptieve infrastructuur is het centraal werkgeverschap:

V&I

Centraal werkgeverschapIndividuele POI’s

Uitvoeringen:

Verschillende varianten zijn nog niet uitgewerkt, 
- zowel in mate van centralisatie 
- organisatievorm (consortium bij een organisatie, 

regionale stchtng, landelijk etc. 



Discussie in breakoutrooms

Discussie over het voorstel LTA van 4+2 naar 3+3 in breakoutrooms en 

invullen van een PADLET.

• Wat vinden jullie van de huidige voorstellen?

• Wat zijn de consequenties voor jouw praktijkinstelling?

• Welke knelpunten voorzie je?

https://padlet.com/skriens/LPOdiscussieLTA

https://padlet.com/skriens/LPOdiscussieLTA


Vul nog even de enqüete in:
https://nl.surveymonkey.com/r/DJJY6RH

DANK

https://nl.surveymonkey.com/r/DJJY6RH

