
Resultaten Enquête en Padlet Vergadering LPO 2 juni 2021 

 

Padlet 
 

Discussie Stages 

Korte samenvatting van wat jijzelf of wat jouw groepje van het voorstel vindt: 

- Het is onvoldoende hoe deze stages eruit zien en het zal niet op elke instelling of locatie 

mogelijk zijn. 1x 

- Snuffelstages lijken aantrekkelijk, tegelijk veel vragen over de haalbaarheid ervan. Denk aan 

individuele behandeltrajecten. Maar ook kansen om masters kennis te laten maken met 

settingen als gesloten afdelingen, de minder populaire settingen. Ook reactie over de lengte: 

hoe lang zou zo’n snuffelstage moeten zijn? Liever toch langer dan een week. 1x 

- Universiteiten moeten gaan betalen voor de stages. 1x 

- Wij zouden graag meer snuffelstages in de bachelorfases zien (zoals bij geneeskunde). 1x 

- Het woord stage is niet passend voor de GZ-opleiding, aangezien het een beroepsopleiding 

is. 1x 

- Leerlijnen is mooi, maar continuïteit in de opbouw van competenties, breedte leerlijn, kan 

per opleiding verschillen, bijvoorbeeld management ‘smaller’ in de GZ dan in de KP, nu lijken 

ze over de hele linie hetzelfde. 1x 

- Harmoniseren van de duur van de stage en wat je doet tijdens een stage is belangrijk en 

duidelijk omschrijven (master stage). 1x 

 

Wat zijn de consequenties voor jouw praktijkinstellingen? 

- Forse impact op regelen/organiseren van stages, kortdurende aanwezigheid betekent heel 

vaak geheimhoudingsplicht ect. regelen. 2x 

 

Welke knelpunten bij dit voorstel stages voorzien jullie? 

- Een stage is iets waar je op de universiteit voor kunt zakken. Wat betekent dat dan? Haalt 

iemand de master dan niet? Hier zullen de universiteiten niet blij mee zijn. Het kan wel 

helpen dat het veld sterker optreedt als selector/go- no go. 1x 

- Veel plekken zijn lastig omwille van lange trajecten, individuele trajecten waar je niet zo 

maar bij kunt schuiven: vele verloop/ in en uitvlieg masters. 1x 

- Variatie in het werkveld is belangrijk, maar continuïteit is ook belangrijk. Bij evaluatie 

proeftuin bleek een jaar ook als kort te worden ervaren. 1x 

- Gooi niet het kind met het badwater weg. 1x 

 

Graag jullie individuele keuze voor 1. Akkoord huidige voorstel APV zonder aanpassingen, 2. Akkoord 

huidige voorstel APV met de volgende wijzingen:….. of 3. Niet akkoord want…… 

 

 Nog geen akkoord, door te weinig duidelijkheid 

 

Discussie Selectie aansluiting Master-GZ 

Korte samenvatting van wat jijzelf of wat jouw groepje van het voorstel vindt: 

- Selectie aan praktijkinstellingen en hun opleiders, gebaseerd op stage-ervaringen. 3x 

- Bachelorstage is een soort zelfselectie voor het vak. Hoe helpen we de studenten goed te 

kiezen? 1x 



- Voor de selectie wil je in principe kunnen beoordelen op leercapaciteiten op de uiteindelijke 

7 competentiegebieden. Nu is er een vertaalslag gemaakt naar 5 leerlijnen. Waarom worden 

de competentiegebieden niet als de 7 leerlijnen gezien? 1x 

- Tweede route moet mogelijk blijven. 1x 

- Van belang dat degene die selecteren een mix is van praktijk en uni. De een kan niet zonder 

de ander. 1x 

- Risico op verlies aan diversiteit. 1x 

- Hogere cijfers worden belangrijker. 1x 

- De academische wereld en de praktijkwereld zijn verschillende werelden. 1x 

- Zo als het nu gaat, is het nog zo slecht niet, alleen te weinig opleidingsplekken en te hoge 

uitstroom uit de universiteit. 1x 

- Multiculturele opleiding, meerdere talen spreken is positief, waarbij beheersing van NL een 

minimum eis is. 1x 

- Een positief oordeel: Meer leerlijnen, meer selectiemomenten. 4x 

- Goede voorlichting voor de studenten is noodzakelijk, het is een lang proces. 1x 

- Wat als er meerdere masters zijn bij een Uni? Lijkt wijs al eerder 1 master te maken van oa 

ontwikkelingspsychologie, enz.  1x 

- Wat wordt de positie van de orthopedagogen? Moeten zij dan eerst deze master doen 

alsnog? Nu alleen Logo alsnog hoeven doen. 1x 

- Uitgebreid voorstel en gedegen voorstel. Van groot belang dat de praktijk in de opleiding 

blijft. Voorkeur voor pilot (Nijmegen heeft er al 4 jaar 1). 1x 

- Wat als je met veel uni's te maken hebt?? 1x 

- Geen praktijkervaring blijkt alleen aan begin van de opleiding een ding als je de groep mixed 

met ervaren praktijk mensen. Maar brengen juist goede mix van uni kennis en praktijk. 1x 

- Belangrijk: instrument ontwikkelen voor reflectief vermogen: objectiveren is moeilijk. 1x 

- In bachelor fase stages bieden zodat eerder geselecteerd wordt op competenties. 1x 

- Goed voorstel van Jenneke: kies voor 7 leerlijnen in de lijn met de 7 competentiegebieden. 

Dat geeft consistentie en het belang om ook in de master te werken aan zaken als 

communicatie, samenwerking en professionaliteit. 1x 

- Hoe het nu is toch niet slecht? Denk er dus goed over na voordat je het helemaal omgooit. 

Geef mensen eerst een goede wetenschappelijke opleiding en daarna een goede praktijk 

opleiding waarin de praktijk instellingen en de universiteit goed samenwerken. (zoals het nu 

dus is, mogelijk kan er zeker op punten verbeteringen gehaald worden maar ik zou het zeker 

niet helemaal omgooien.) 1x 

 

Wat zijn de consequenties voor jouw praktijkinstellingen? 

- Goede stageplekken inrichten (eenvoudigere beginners-taken en lerend klimaat inclusief 

competente begeleider, betaald door universiteiten). 4x 

- Inhoudelijk zal de stage er anders uit komen te zien, dat vraagt iets van de begeleiding, de 

organisatie van de stage en de implementatie hiervan. 2x 

- Meer werk voor p-opleiders en werkbegeleiding. 3x 

- Meer uitval. 0-6 maanden is wel heel kort om te weten of je geschikt bent en er verder in wil. 

- Vraagt om een centrale selectieprocedure. 1x 

- Afstemming is nodig tussen de universiteit en de praktijk. 1x 

- Selectie stage zouden dan idealiter onder p-opleiding komen te vallen. 1x 

- Meer stages bieden om te kunnen meedenken over selectie, dus een uitbreiding in capaciteit 

om te selecteren nodig. 1x 

 



Welke knelpunten bij dit voorstel voorzien jullie? 

- Deze criteria niet vergeten bij de selectie: empathie, motivatie, verwachtingsmanagment, 

samenwerking, verantwoordelijkheid / leiderschap nemen. 1x 

- Competenties universiteit vs competenties praktijk, wie beoordeelt wat, hoe vindt de 

kruisbestuiving plaats? 2x 

- Vraag: Wordt uiteindelijk gekoppeld dat als je GZ plekken hebt je ook zoveel stageplekken 

hebt? 1x 

- Vraag: Hoe zorg je dat stages toch soort gelijk niveau stages hebben en stagiaires dus op 

bepaalde competenties getoetst worden? Nu kan je bij de ene stage veel zelf doen en de 

andere mn meelopen. 1x 

- Nodigt uit tot perfectionistische meisjes die goed plannen (lopen in de praktijk uiteindelijk 

soms wel vast), en anders soort populatie die in klinieken nodig wordt gemist. 

- Tekort aan mankracht in centra. 1x 

- Meer ervaring opdoen na de stage, leidt tot minder uitval en een soepelere selectie. Vroege 

selectie heeft een risico dat mensen sneller uitvallen (minder goed weten of het bij ze past) 

en je mist mensen die je eerst niet selecteert (laatbloeiers). 1x 

- Als er uitbreiding komt van de stages, kost dat veel geld, dus er zou dan financiering 

tegenover moeten staan. 2x 

- Vraag: kan een research master gecombineerd worden met een klinische master? Hoeveel 

studenten doen nu de klinische master? 1x 

 

Graag jullie individuele keuze voor 1. Akkoord huidige voorstel APV zonder aanpassingen, 2. Akkoord 

huidige voorstel APV met de volgende wijzingen:….. of 3. Niet akkoord want…… 

1. Akkoord met voorstel  1 keer 

Let op verbinding met de praktijk en bewaak de keuze mogelijkheden voor de praktijk. Doe 

vooral eerst ervaring op als pilot. 

2. Akkoord met aanpassing  4 keer 

 Zoals de verzwaring van de taak voor de p-opleider, kosten, afstemming met universiteiten. 

 Meer duidelijkheid, beter profiel van de master psycholoog.  

 Met duidelijkheid wie wanneer selecteert en dat geborgd blijft dat de POI een dikke vinger in  

de pap hebben en goede keuzemogelijkheden hebben 

 Selectiemethode beter uitwerken en haalbaarheid moet worden onderzocht (master stages). 

3. Niet akkoord    1 keer 

 Bij 3-3 ligt veel meer beslissingsbevoegdheid bij uni en we willen ruimte houden om te kiezen  

van opleidelingen.  

 Brief van Simone. 

 

Discussie LTA van 4+2 naar 3+3 

Korte samenvatting van wat jijzelf of wat jouw groepje van het voorstel vindt: 

- Ander niveau van GZ-psycholoog. 3x 

- Wetenschap borgen kan ook op een andere manier, het is de vraag of dit de oplossing is. 2x 

- We vinden geen argumenten voor wat dit nou een oplossing is (3+3). 2x 

- Voorgestelde financiering is niet aantrekkelijk. 6x 

- Parallel aan geneeskunde, waardoor stages beter geïntegreerd zijn in de opleiding. 1x 

- Gevaar buiten de bootvallen van laatbloeiers en allochtonen. 3x 

- Korte stages minder dan een jaar niet wenselijk. 1x 

- Juist de samenwerking met de praktijk is de kracht van de GZ-opleiding nu. 1x 

- Meer uitval ttv de opleiding of vlak erna. 1x 



- Levensloopperspectief is mooi. 1x 

- We willen capaciteiten in de praktijk gezien hebben en dan pas door. 1x 

- Beter student af zijn bij de GZ-opleiding (financieel, andere verantwoordelijkheden, andere 

levensfase). 2x 

- Betere aansluiting en samenwerking met de universiteit. 1x 

- Mogelijk meer kandidaten voor specialistische opleidingen door voorspoedig eerste 

opleidingstraject. Een doorlopende leerlijn. 3x 

- Onduidelijkheid wat patiëntenverenigingen hier van vinden. 1x 

 

Wat zijn de consequenties voor jouw praktijkinstellingen? 

- Geen geld voor begeleiding. 1x 

- Door veel werkplekken, weinig ruimte ze te vormen of te ontwikkelen op 1 domein, minder 

binding met het team. Vluchtig, onvoldoende hechting en verdieping. 2x 

- Voldoende aandacht voor complexe zorg? 1x 

- Buitenspel gezet van POI bij 3+3. 1x 

- POI wil graag eigen opleidingscultuur blijven uitdragen met onze eigen mogelijkheden en 

randvoorwaarden binnen de huidige gegeven structuur. 1x 

 

Welke knelpunten bij dit voorstel voorzien jullie? 

- Langere schuld opbouwen voor studenten. 1x 

- Wisseling van stage plek, zorgt mogelijk voor niet goed volgen van ontwikkeling van student. 

1x 

- Niet vergelijken met geneeskunde, is een ander beroep. 1x 

- Meer macht aan de universiteiten. 2x 

- Wetenschap borgen kan ook op een andere manier, het is de vraag of dit de oplossing is. 1x 

- Minder invloed van POI, maar wel meer moeten begeleiden. 2x 

- 3+3 vooral veel nadelen, voordelen wegen niet op tegen de ingrijpende veranderingen. 1x 

-  

 

Graag jullie individuele keuze voor 1. Akkoord huidige voorstel APV zonder aanpassingen, 2. Akkoord 

huidige voorstel APV met de volgende wijzingen:….. of 3. Niet akkoord want…… 

 

1. Akkoord met voorstel  0 keer 

2. Akkoord met aanpassing  1 keer 

3. Niet akkoord    10 keer 

 Zie brief LPO 

 

  



Enquête 
Vraag 1: Er worden 3 momenten voorgesteld voor de selectie: 1. Bij aanvang, voorafgaand aan de 
aaneengesloten opleiding2. Bij afronding van het Master deel, voorafgaand aan de doorstroom naar 
het GZ deel3. Tijdens het GZ deel na een jaar: Go/No Go (zoals nu gebruikelijk)Bent u het hiermee 
eens? 

 
Aanpassingen: 

- De praktijkinstelling moet het uiteindelijk eindoordeel selectie voor de GZ-opleiding doen bij 

2 

- Ik ben er geen voorstander van om vroegtijdig in de levensloop al leerroutes onmogelijk te 

maken. Dus graag met behoud met de mogelijkheid om bij afwijzing op het eerste moment 

toch op een later moment van zij in te kunnen stromen. 

- Ik vind dat opleidelingen in een keurslijf worden geperst, die geen recht doet aan de vrije 

ontwikkeling in die leeftijdsfase. Hier zal naar gekeken moeten worden. 

- Er is geen aangesloten opleiding, dus de eerste selectie is voor de masterstage. 

- Goed letten op welke selectiecriteria je hanteert en wat je wilt meten. 

- Na de master pas de selectie doen voor de GZ. 

- Praktijkvaardigheden goed meegenomen worden in de selectie. 

- Maar hierbij niet vanzelfsprekend doorstroom 3+3. 

 

Vraag 2: Waar vindt u dat de praktijkopleidingsinstellingen bij betrokken moeten worden, naast 

natuurlijk de selectie bij moment 3? 

 
Anders, namelijk: 



- In ieder geval bij 2+3, twijfel over 1: enerzijds zou je praktijkinvloed vanaf moment 0 willen 

uitoefenen, maar wat haal je op je hals als POI om duizenden studenten te moeten 

‘beoordelen’. 

- Zoals het nu is, is het volgens mij goed. Na de master doet de praktijk de selectie voor de GZ. 

- Geen 3+3 variant leidend tot GZ: geen oplossing voor de problemen waar de 

masterpsychologen in de zorg, GZ-opleidelingen en GGZ-instellingen tegenaan lopen. 

 

Vraag 3: Het selectiemoment 1 (voor de master) is als volgt geconcretiseerd: 
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 Situational Judgement Task 
3. Domein specifieke Cognitieve Capaciteiten test 
4. Indien nodig ivm scherpe selectie ratio: Weging van gemiddeld cijfer relevante vakken /  
verdere loting 
5. Indien gehaald -> sollicitatie voor stage bij praktijkinstelling mbv gestructureerd interview. 

Bent u het hiermee eens? 
 

 
 

Met de volgende aanpassingen: 

- Met opmerkingen bij 1. 

- Liever loting dan op basis van cijfers. Goede cijfers zeggen niet altijd iets over capaciteiten als 

GZ. 

- Akkoord, maar punt 4 zou ik standaard onderdeel willen laten zijn bij alle selecties 

- Instrument om mentalisatie en reflectie vermogen te meten dat nog ontwikkeld moet 

worden. 

- Mits betrouwbaarheid en voorspellend vermogen van dit Judgement taak en Cogn Capac. 

Test goed zijn. 

- Uitkijken voor teaching tot the test. En wat doe je met laatbloeiers? Kunnen die later toch 

nog instappen? 

- Persoonlijke ontwikkeling belangrijker dan cijfers bij vakken. 

- Ik ben niet voor specifieke cognitieve capaciteiten test, ik weet niet goed wat hiermee 

bedoeld worden, maar men mag aannemen dat iedereen op dat niveau over voldoende 

cognitieve capaciteiten beschikt. Bij punt 4 heeft loting boven gemiddeld cijfer mijn 

voorkeur, of cijfers deels mee laten tellen. 

- Afhankelijk van wie wanneer bij de selectie betrokken is. 



- Houd ruimte voor ‘zij-instromers’. 

- Ruimte voor de persoon en hoe deze in het leven staat, hoe is iemand tot deze keus 

gekomen. 

- Taalselectie alleen in de moedertaal van iemand! 

- Stap 5 icm POI. 

- Nodig om in de praktijk ervaring op te doen met toegevoegde waarde SJT en andere test. 

- Cijfers minder belangrijk, praktijkvaardigheden meer. 

- De Nederlandse taal is leidend, maar er zijn wellicht studenten die goed de Nederlandse taal 

willen aanleren indien ze langere tijd in Nederland willen blijven. Ik vind het niet zo’n 

internationale oriëntatie door dit zo stellend neer te schrijven. 

- Niet loten, maar de praktijk interview bepalend laten zijn. 

- Nederlandse taal? Bij internationalisering en allochtonen en niet uitgaande van 3+3. 

 

 

Vraag 4: Het selectiemoment 2 na de master (of voor de GZ) is als volgt geconcretiseerd: 

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 

Bent u het hiermee eens? 

 

 
 

Met de volgende aanpassingen: 

- Selectie na vergelijkbare stageperiode, dus harmonisatie van masterstages nodig. 

- Meeloop week bij de GZ-opleidingsplaats geeft veel informatie, zou ik graag toevoegen aan 

het genoemde gestructureerde interview, als selectiemoment. Liever geen grote drop-out 

tijdens opleiding, dus investeren in voortraject om goed beeld van de kandidaat te krijgen. 

- Mogelijk kunnen we de competenties concretiseren en meewegen in dat interview. 

- Mits POI sterke stempel op keuze kan drukken c.q. bepaalt wie daar binnenkomt. 

- Idem vraag 3 

- Bij gestructureerd interview ruimte voor wat maakt dat iemand voor deze richting kiest, wat 

iemand er van verwacht. 

- PIO betrokken bij stap 3 en 4. 

- Lijkt me belangrijk dat stages aan eisen voldoen, zodat daar ook een paar competenties 

getoetst worden en dit meegenomen wordt ipv algemene beschrijving ed. 

- Communicatie en samenwerking en verantwoordelijkheid ook toetsen. 



- Maar 0-6 mnd te kort, dus maart te vroeg. 

 

Vraag 5: Er wordt nagedacht over het toevoegen van de GZ-opleiding aan de selectieve Master. 

Hierbij door een net afgestudeerde direct BIG-geregistreerd. Het wordt dan een 3 jarige Bachelor en 

een 3 jarige Master. Wat vindt u daarvan? Leg uw mening uit bij de 'want, ......'-optie. 

 

 
Slecht idee, want: 

- Een goede aansluiting waarbij het ene wetenschappelijke opleidingstraject goed aansluit op 

een meer beroepsinhoudelijk GZ opleidingstraject geeft het beste van beide in de juiste 

context. 

- Voorstander van de langzamere route met meer keuzemomenten en meer inhaal 

mogelijkheden. 

- Zie brief en padlet. Voordeel zou wel zijn dat men ook met andere beroepsvelden kennis 

maakt, maar de tijd is te kort voor alle werkvelden. 6-12 maanden is dan wenselijk, dan zou  

men er 2-3 kunnen kiezen. 

- Inzet van een overstap naar de praktijkopleiding (en de focus op werkveld ipv/naast 

universitaire attitude) ontbreekt dan. 

- Wat lost het op? Wiens belang is het? Ik zie het belang niet van deze wijziging voor de 

praktijkopleidingsinstellingen. 

- Rijping, culturele verschillen tussen verschillende instellingen, geen mogelijkheid later in te 

stromen, het is tegenwoordig hip om een tussenjaar te nemen, dat kan niet meer en dan is 

de kans voor altijd verkeken, etc etc bij wie komt de financiering te liggen, gevoel van 

autonomie verlies, 3-3 klinkt mij te veel als wie heeft de macht, er werken bij de universiteit 

minder clinici: overdreven gezegd, deze weten minder goed hoe de klinische praktijk werkt / 

hebben er zelf nauwelijks gewerkt.  

- Belang van behoud van wat er in de GZ-opleiding is opgebouwd. 

- Zie brief Simone 

- Eerst enige werkervaring opdoen is beter voor professionele ontwikkeling. 

- Duurder, onvoldoende praktijktoetsing wat voor de opleideling en de praktijkinstelling niet 

goed is, meer uitval (dus duurder), praktijkinstelling meer kennis van de praktijk en komt er 

veel minder aan te pas zo. Enz. 



- De twee opleidingen hebben verschillende doelstellingen en zijn fundamenteel anders van 

aard, wat me goed lijkt en niet verenigbaar in 1 lange opleiding. Dan leidt je ergens anders 

toe op. 

- Het huidige systeem voldoet uitstekend en geeft laatbloeiers en anderen anders dan die 

keurig met hun 21e klaar zijn geen kans. Het academische aspect is heden ten dage juist 

actueel en wordt doorgevoerd in de zorgprogramma’s en BIG-ers uit de hedendaagse 4+2 

constructie. Los het stuwmeer oa door de voordeur aan te pakken, daar zit een groot 

probleem. Biedt studenten geen droom waar ze na 4 jaar van een koude kermis thuiskomen, 

dat ligt niet aan de praktijk.  

- Het lost voorliggende problemen niet op en geeft enorme veranderingen die niet als 

vanzelfsprekend behoud van de huidige kwaliteit GZ-opleiding garanderen. 

- Het lijkt geen oplossing voor werkelijke problemen te zijn (maatschappelijke problemen, 

enkel problemen voor universiteiten). Verlengen van de studentenfase is een zeer onzalig 

idee. Dat geeft totaal andere dynamiek en draagt niet bij aan sneller volwassen worden, wat 

je wel van een GZ-psycholoog verwacht.  

- 4 jaar persoonlijke en academische vorming in jonge jaren is belangrijk en hoe passen 

laatbloeiers hierin? 

- Is onnodig om problemen die er zijn op te lossen en risico op kwaliteitsverlies is te hoog. 

- Mogelijk is het een goed idee, maar de argumentatie is mij echt niet duidelijk, dus wat zie ik 

over het hoofd als ik er niet mee akkoord ga? Ik zie onvoldoende argumenten om het wel te 

doen. 

- Zie padlet. 

- Betekent als instelling dat je nauwelijks inspraak en keuzemogelijkheden meer hebt; dat alle 

macht bij de universiteiten ligt; bijv ook in het veranderen van de opleiding. Je wordt veel 

meer een uitvoerder dan een belangrijke partij. 

- Theoretisch lijkt dit een mooi model. Het is de vraag echter of je met dit model dezelfde 

kwaliteit aan GZ-psychologen aflevert als bij de huidige 4+2 variant. Dit weten we niet, je 

voegt dus een onzekere variabele toe om een (doorstroom)probleem op te lossen. 

- Ligt de selectie meer bij universiteit terwijl er feitelijk nog geen ervaring in klinisch stuk is 

opgedaan en niet gekeken kan worden of het vak bij iemand past. Eens met bezwaren brief 

Simone. 

- Een ingrijpende verandering die een stelselwijzing vraagt zonder dat duidelijk is welk (en 

wiens) probleem wordt opgelost. 

- Te veel versnippering in stageplekken, financiën zijn onduidelijk, te weinig regie bij de 

praktijk. 

- Geen scheiding meer met diploma masters. 

- Te snel kiezen vergroot risico op verlies van professionals, die alsnog een ander weg kiezen 

na verdere kennismaking met de praktijk.  

- Slecht idee, want (vele redenen, zie brief Simone). 

- Zie brief LPO. 

 

Goed idee, want: 

- Biedt meer gestructureerd opleidingsdeel, mits goede betrokkenheid en grote rol bij selectie 

van praktijkinstellingen. 

 

Geen mening, want: 

- Zou kunnen maar ik zie de voordelen van veranderen niet zo. Voor welk probleem is dit een 

oplossing? 



- Heeft nadelen, maar ook voordelen. 

 

Vraag 6: Bij het toevoegen van de GZ-opleiding aan de masteropleiding, worden een aantal 

problemen opgelost. Welke van onderstaande problemen ziet u met dit plan opgelost worden? 

 

 
 

Vraag 7: Bij het toevoegen van de GZ-opleiding aan de masteropleiding, worden een aantal 

problemen opgelost. Helaas hangen er ook een aantal negatieve consequenties aan. Welke van 

onderstaande negatieve consequenties deelt u? 

 

 
 

Andere consequenties: 

- Cultuur van de werkgever verdwijnt. 

- Er wordt een eenheidsworst opgeleid, terwijl de maatschappij een andersoortige 

hulpverlener verlangt. 

- zie brief Simone. 

- De broodnodige numerus fixus bij aanvang van de psychologiestudie ontbreekt. 

- Meer schulden voor studenten. 

- Meer kosten voor de praktijkopleidingsinstelling. 

- Je mist wellicht studenten die later in de opleiding toch heel goed blijken te zijn 
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- Kwaliteit van de afstudeerders is onduidelijk en mogelijk niet te vergelijken met de kwaliteit 

van de huidige afstudeerders van de GZ. 

- Verschuiving van macht/invloed en financiën. 

- Te lange studentstatus, geen BB, niet genoeg tussentijd, te lange masterstudenten, selectie 

niet op basis v/d praktijk, te weinig ervaring om theorie goed te laten landen. 

- Vroeg kiezen verhoogt risico van verlies van goed opgeleide professionals. Zie het 1-jarige 

brugklas-probleem bij middelbare scholen. Laten we dat niet herhalen in de 

psychologiestudie. 

 

Vraag 8: Een plan is om tijdens de Bachelor een extra vak werkveld oriëntatie toe te voegen, waarbij 

de studenten onderzoeken in welke werkvelden ze straks werkzaam kunnen zijn. Wat vindt u van dit 

plan? 

 
Maar wel met de volgende aanpassingen: 

- Laat in het tweede jaar, anders veel onrust in instellingen en toch niet zo gelend bij student. 

Misschien eerder praktijkmensen die story telling doen op de universiteit zodat de student 

kan ontdekken waar hij affiniteit mee heeft. 

- Draagvlak vanuit werkveld voor nodig; mogelijk wel te doen; werkveld heeft belang bij goede 

oriëntatie op werkveld door studenten tbv instroom van goede mensen. 

- Richtlijnen voor deze korte stage, financiering en instemming door patiëntenverenigingen. 

- Dan moeten er genoeg werkbegeleiders zijn in de praktijkopleidingsinstellingen. De 

universiteiten zullen wel weten of het al hun studenten momenteel lukt een stageplek te 

vinden en als dat nu al moeilijk is, wordt dat alleen nog maar moeilijker door dat extra vak. 

- Snuffelstageplekken moeten wel programma voor kunnen maken en er een 

onderwijsvergoeding voor krijgen. 

- Ten koste van wat gaat dit dan in? Is dit in de praktijk snuffelen of een theoretisch ding? 

- Mits haalbaar voor de praktijk en dat is momenteel niet zo. 

- Dat er goed naar de inspanningen en kosten van de stages voor de praktijk wordt gekeken. 

- Dit zal niet op elke werkplek kunnen en de praktijkopleidingsinstellingen zullen hierin 

meegenomen moeten worden. 

- Geen snuffelstages, is te lastig in de praktijk, eerder via gastcolleges van praktijkmensen of 

via e learning. 

- In algemeen zou er veel meer voorlichting gegeven mogen worden bij startende studenten 

bachelor, waardoor ze zelf beter keuzes kunnen maken voor welke universitaire studie ze 

kiezen. Een werkveldoriëntatie kan maar gaat vooral om voorlichting.  



- Het moet een vak op de uni zijn. We kunnen het als werkveld niet absorberen met zoveel 

korte stages. 

- Geen andere vakken eruit. 

 

 

 

Vraag 9: In de master (of het eerste jaar van de master bij de 3+3 optie) moet ook een stage 

plaatsvinden. Met welke van onderstaande beweringen ben u het meest eens? 

 

 
 

Anders namelijk: 

- Tussen 9 maanden en een jaar, tevens zijn de stages nu vaak gevuld met diagnostiek. Er moet 

dan ook enige ruimte komen voor een stukje meelopen in geprotocolleerde behandeling. 

- Stage van 12 maanden in de master, en in de GZ 2-3 werkvelden. 

- Nu is de stage 8 maanden dat kan. Ik heb wel behoefte aan meer omschrijving wat iemand 

dan kan doen, nu is het meekijken en verslagen maken als het meer vormend moet zijn lijkt 

mij dat onvoldoende. 

- Stage van 9 maanden. 

- 9 maanden stage is nu mi voldoende en past binnen het opleidingsjaar. Anders pak je 2 

maanden studentenvakantie mee en heb je 1 maand winst. 

- Stage van minimaal 10 maanden bij 3 dagen in de week om voortgang en leerbaarheid goed 

te kunnen beoordelen en niet alleen vaardigheden af te vinken. 

- Stage van 12 maanden waarin ook het wo-gedeelte is geïntegreerd. 

- Stage tussen 6-12 maanden deeltijd of voltijd. 

- Stage tussen 9 en 12 maanden (afhankelijk van aantal dagen) bij een instelling. 

- Stage van 9 maanden, 3 dagen per week. 

 

 

Vraag 10: Een belangrijke verandering die wordt voorgesteld is het verplichten van twee werkplekken 

in verschillende sectoren ten tijde van de GZ-opleiding (of jaar 2 en 3 van de master bij de 3+3 

variant). Dit om ervoor te zorgen dat een GZ-psycholoog breed wordt opgeleid, maar ook de 

vaardigheid leert om de geleerde theorie en skills toe te passen in verschillende sectoren. Wat vindt u 

daarvan? 

 



 
NB: ‘nee, dat lijkt me niks’-optie = 0% 

 

Maar wel met de volgende aanpassingen: 

- Tot een max van een vierde van de opleiding in een andere sector anders gaat het 

procesmatige van ons werk er wel heel erg uit. Dit is te zien bij de psychiater opleidingen. 

- Goed principe, maar goede ondersteuning voor nodig. 

- Ik ben voorstander van breed- maar in de proeftuin merk ik dat een jaar al kort is, dus korter 

dan een jaar lijkt me niet wenselijk. 

- Dan moeten er wel mogelijkheden vanuit de praktijkopleidingsinstellingen hiervoor zijn, 

anders ga je iets verplichten wat niet waar te maken is. 

- Gebeurt nu ook op vrijwillige basis in de proeftuinen bv of binnen de eigen instelling. 

Daarvoor hoef je niet het hele stelsel te veranderen. 

- Niet helemaal duidelijk wat met sectoren bedoeld wordt, maar wisselen van werkplek na een 

jaar lijkt me waardevol. 

- Niet tijdens master, wel tijdens GZ-opleiding. 

- Wel zorgen dat de kwaliteit van de praktijkopleiding goed genoeg is om op te leiden. Nu zie 

ik veel houtje touwtje constructies. Als we de kwaliteit van een bepaald veld willen 

opkrikken, moeten we dit volgens mij niet via opleidelingen spelen. Maar op een andere 

manier aanpakken. 

- Wel twee plekken, niet persé twee sectoren. 

- Dit kan een meerwaarde hebben, echter wellicht zijn er ook plekken waarbij er breed genoeg 

op geleid wordt, waardoor het niet nodig is. 

- Het hoeven niet persé 2 sectoren, heeft wel een voorkeur. Je kunt ook breed binnen 1 sector 

zijn. 

- Wel een wissel van werkplek, maar niet in totaal verschillende werkvelden. 

 

 

Vraag 11: Een manier om de regionale verdeling van de professionals adaptief te krijgen, is het 

instellen van een centraal werkgeverschap. Hierdoor kan de verdeling tussen de sectoren en 

domeinen ook beter verdeeld worden. Dit heeft wel consequenties voor de 

praktijkopleidingsinstellingen. Hoe dat er precies uit kan gaan zien, is nog niet uitgewerkt. Toch willen 

we hier graag uw mening over. 



 
Waarbij rekening gehouden moet worden met: 

- Centraal werkgeverschap vooral op operationeel vlak; wel mogelijkheid om als 

praktijkopleidingsinstelling zelf te selecteren. 

- Een goede verdeling tussen de grotere en kleinere werkgevers. Meer zicht op de uitwerking 

is belangrijk om hier antwoord op te kunnen geven. 

- Valkuil van gebrek aan overview, graag inzet voor samenwerking waar mogelijk en passend. 

Maar geen must waar het binnen grote instellingen als voldoende inhoudelijk voor een 

opleiding kan worden ingericht. 

- Willen de praktijkopleidingsinstellingen dit? 

- Dat niet elke GZ-psycholoog affiniteit heeft met elke doelgroep en wellicht ook niet de 

kwaliteiten voor die doelgroep. Een GZ-psycholoog in de reguliere GGZ kan daar goed 

functioneren maar volledig onderuit gaan in de TBS. 

- Kan ik zo nu niet iets zinnigs op zeggen. 

- De facturen die nu nog niet zijn uitgewerkt. 

- Geen mening over. 

- Grote rol praktijkopleidingsinstellingen bij selectie-toewijzing. 

- Dat je nog steeds rekening moet houden met affiniteit met het werkveld, ons vak is niet te 

vergelijken met dat van een apotheker, tandarts of huisarts waarbij het werk er ongeveer 

hetzelfde uit ziet en je geen verschillende werkvelden hebt. 

- Grotere instellingen hebben al een bestaande goede infrastructuur in samenhang met A en 

VS etc. opleiding.  

- Goede afstemming met partijen. 

- Dit kan ik niet overzien. 

- Zeggenschap van praktijkopleidingsinstellingen over de selectie van kandidaat-opleidelingen. 

 

 

Vraag 13: Een manier om de regionale verdeling van de professionals adaptief te krijgen, is het 

instellen van regionale consortiums. Hierdoor kan de verdeling tussen de sectoren en domeinen ook 

beter verdeeld worden. Dit heeft wel consequenties voor de praktijkopleidingsinstellingen. Hoe dat er 

precies uit kan gaan zien, is nog niet uitgewerkt. Toch willen we hier graag uw mening over. 

 

 



 
Waarbij wel rekening gehouden moet worden met: 

- Er ontstaan al natuurlijke samenwerkingsverbanden en proeftuinen. Ik zou het vanuit het 

veld laten ontwikkelen en niet te veel ineens veranderen in opleidingsland van de GZ. 

- Zie onder vraag 11: voordeel is dat participatie in consortium extra gewicht aan 

praktijkinstellingsplaatsen geeft; nadeel is dat praktijkopleidingsinstellingen gebonden zijn 

aan lang jarige en ingewikkelde verplichtingen wat het opleiden ingewikkelder kan maken. 

- Een goede verdeling tussen de grotere en kleinere werkgevers. Meer zicht op de uitwerking 

is belangrijk om hier antwoord op te kunnen geven. 

- Mogelijkheid voor samenwerking onder instellingen is waardevol, maar moet niet dwingend 

zijn. Daar waar het een instelling op opleideling helpt de opleiding goed int e richten, is dit 

zeker van meerwaarde. 

- Machtsverdeling in consortia. Wie zal kattenbelletje zijn, hoe valt dat bij de anderen? En 

consortia zal meer tijd gaan kosten van de p-opleiders, dat kost wat. 

- Zou kunnen als je je als werkgevers op een bepaalde manier kunt verenigen en daardoor 

uitwisseling mogelijk kan maken binnen verschillende sectoren, is in feite een 

doorontwikkeling van proeftuinen en andere initiatieven. 

- Regionale samenwerking in proeftuinen daar zijn we nu lerende in. Het zou goed zijn als deze 

proeftuinen over meerdere jaren plekken (met ieder jaar mogelijkheid tot uitbreiding) 

toegekend krijgen dan kunnen we ervaring opdoen. 

- Lijkt op de proeftuinen. 

- Ik heb nog te weinig idee, dus laat ik even open. 

- Zoals huidige proeftuinen, lijkt me waardevol. 

- Hier kan ik me wel in vinden voor zover ik dat kan overzien. Er mag een meer redelijk 

verdeling komen, echter veel van de sectoren die nu weinig kansen hebben of minder 

plekken kennen ook problemen in de praktijkgedeelte, dwz in overeenstemming met de 

eisen die gesteld worden. Dus ja, maar stel ook eisen aan de kwaliteit van inrichting van deze 

sectoren.  

- De factoren die nu nog niet zijn uitgewerkt.  

- Idem 

- Dat het niet teveel naar een kant doorslaat. 

- Zie antwoord bij 11. 

- Heb geen ervaring met consortia, wel met samenwerken dus goede afstemming belangrijk.  

- Van de consortia bij psychiaters hoor ik veel gedoe en machtsstel. Dan liever niet. 

- Ook hier is inspraak belangrijk alsook het in kaart brengen van mogelijke financiële gevolgen.  

- Weet ik niet. 

- De zeggenschap van praktijkopleidingsinstellingen bij de keuze van kandidaat-opleidelingen.  



- Die consortia zouden vastgehangen moeten worden aan 1 instelling die 

verantwoordelijkheid neemt voor het werkgeverschap. 

- Gelijkwaardige samenwerking tussen partners in het consortium. 

 

Vraag 13: Zou je naar aanleiding van de informatie van vandaag nog iets willen toevoegen, dan kan 
dat hier! 
 

18 reacties, 19 overgeslagen: 

- Ik krijg elke keer een beetje meer idee over de materie door deze dagen, dus veel dank 

daarvoor. 

- Dank voor het vele werk wat verzet is, zowel voor vandaag als voor de APV 

- Combinatie van routes: snelle aansluiting master (4+2) is prima, als er daarnaast ook andere 

instroommogelijkheden zijn, zie de voorstellen in de brief. 

- Mooie brief, vind dat jullie het als bestuur heel goed doen. 

- Beroepsverenigingen zouden net als de artsenverenigingen een numerus fixus moeten 

instellen. 

- Heel veel dank voor alle inspanningen en het prima leiden van de dag (ook het digitale deel). 

Indrukwekkend. 

- Van 4+2 naar 3+3 is een oplossing voor een voor mij onbekend probleem. APV richt zich op 

de oplossing voor het grote aantal BIG geregistreerde psychologen. Toch blijf ik me afvragen 

hoeveel van ons p-opleider hadden kunnen worden in dit nieuwe voorstel. Hoe groot is de 

groep ‘laatbloeiers’ of mensen die juist meer gebaat zijn bij een andere route. Ik ben er in 

ieder geval een van en voor KP-opleidingsgroep destijds was ik daarin zeker geen 

uitzondering. 

- Dank voor jullie goede voorbereiding en inspanning. 

- Mooi programma, hulde aan de organisatie vandaag. 

- Fijn om met elkaar hardop dit soort materie door te nemen en elkaar te informeren. 

- Het was een goede dag met veel informatie en mooi om te merken dat er binnen de groep p-

opleiders zoveel overeenstemming is. 

- Het 4-2 jaarplan sluit beter aan bij de praktijk en ik zou de huidige financiering in stand willen 

houden. 

- Samenwerkingsverbanden kunnen prima zonder officiële consortia cq centraal 

werkgeverschap. 

- Dank voor de goede voorbereiding.  

- Laten we bij de 4+2 variant de oplossing zoeken voor het stuwmeer van aspirant-GZ-

opleidingen die GZ-waardig werk verrichten. 

- Als de universiteiten geen selectieve master gaan doen, of geen verlengde stages. Dan hoeft 

de praktijkgeen 6 maanden tussentijd te doen, maar kan het ook langer zijn. 

- Wel 4+2 en geen 3+3. 

- 3+3 geen optie. 


