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Samenvatting Didactische Ontwikkelingen en Instrumenten 

De Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen heeft binnen het programma Adaptieve 

Psychologische Vervolgopleidingen (APV) de projectgroep Didactische Ontwikkelingen en 

Instrumenten (DO&I) ingericht. 

 

Opdracht 

De projectgroep DO&I heeft als opdracht gekregen de didactische ‘state of the art’ van de 

psychologische vervolgopleidingen te realiseren en te borgen, dat wil zeggen een kwalitatief goede 

inhoud, geborgd in een heldere structuur, neer te zetten. Daarvoor is het noodzakelijk om de 

continuïteit en onderlinge afstemming van deze opleidingen te bevorderen. Het is hierbij van groot 

belang dat het opleiden van professionals nadrukkelijk wordt gepositioneerd als een vak, dat zowel 

inhoudelijke, didactische als personele aspecten kent. Het streven daarbij is te komen tot een 

heldere visie op duaal opleiden en coherentie tussen competentieprofielen, opleidingsplannen, 

doorlopende leerlijnen, scholing en toetsing. 

 

Binnen het project zijn vier werkgroepen geformeerd die met een deelopdracht aan de slag zijn 

gegaan rondom Toekomstig bestendig Opleiden en Toetsen, Competentieontwikkeling van opleiders, 

Didactische methoden en de kennisinfrastructuur van de psychologische vervolgopleidingen. Daarbij 

wordt regelmatig afgestemd met de andere deelprojecten, bijvoorbeeld rondom het doorlopend 

curriculum en selectie.   

 

Stand van zaken 

Binnen de vier werkgroepen zijn een aantal adviezen geformuleerd, competentieprofielen voor de 

opleidingen zijn toekomstbestendig bijgesteld en de contouren en uitgangspunten voor de herziene 

opleidingsplannen en toetsing zijn helder. De nieuwe opleidingsplannen worden zodanig 

geformuleerd dat een directe aansluiting van master naar GZ mogelijk is, en de aansluiting naar KP of 

KNP korter wordt dan nu het geval is. Bovendien sluiten de opleidingsplannen op inhoud en structuur 

beter op elkaar aan, onder meer door de invoering van doorlopende leerlijnen. De kernthema’s als 

preventie, adaptief vermogen, levensfasen, samen met de patiënt, regievoering en wetenschappelijk 

niveau staan in de competentieprofielen voor de opleidingen beschreven en kunnen nu verder 

geconcretiseerd worden in de opleidingsplannen. Daarbij wordt ook gestreefd naar een eenduidige 

opleidings- en toetsstructuur, waardoor dit zowel voor opleidelingen als opleiders meer helderheid 

en structuur geeft. 

 

Rondom opleiden is het van essentieel belang dat alle praktijkopleidingsinstellingen en 
opleidingsinstituten de didactische kwaliteit van hun opleiders en docenten borgen en bevorderen. 
Hiervoor zijn competentieprofielen opgesteld voor de verschillende rollen die er in opleiden zijn. Op 
basis hiervan zal in de tweede fase een scholingskader ontwikkeld worden. Om de opleidingskwaliteit 
landelijk te borgen dient in de tweede fase een kwaliteitskader ontwikkeld worden waarbij onder 
andere didactische scholing voor alle opleiders een vereiste wordt. Hierbij gaat het niet alleen om 
het stellen van eisen aan opleiders maar ook om opleiders te ondersteunen door het beschikbaar 
stellen van didactische hulpmiddelen en onderwijskundige kennis via een landelijke (digitale) 
kennisbank. De werkgroep didactische methoden heeft al een groot deel van een didactische gids 
ontwikkeld waarin onderwijskundige achtergronden en didactische methoden en technieken per 
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opleidingsrol beschreven worden. Dit kan gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van 
didactische scholing van alle betrokken opleiders in de psychologische opleidingen.  
Binnen het werkveld is veel kennis en expertise aanwezig, die echter lang niet altijd vindbaar en 
beschikbaar is. Voor de kennisdisseminatie en borging van de inhoudelijke, wetenschappelijke en de 
didactische kwaliteit van de psychologische opleidingen is landelijk samenwerken essentieel. Het is 
wenselijk de psychologische, didactische en onderwijskundige kennis te bundelen door het inrichten 
van een landelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum voor de psychologische vervolgopleidingen.   

 


