
Samenvatting bespreking LPO middag 3 maart 2021: thema’s aansluiting Master-GZ en EVC 

 

AANSLUITING Master – GZ Korte Termijn: 

Samengevat Aansluiting Master-GZ Korte termijn: 

Een zeer kleine minderheid spreekt zich uit als akkoord met het huidige voorstel en benoemt de 
waarde van directe aansluiting. Een ruime minderheid spreekt zich uit als tegen en pleit voor meer 
ruimte voor tussentijd tussen master en GZ (bv VENI-variant). Een krappe meerderheid spreekt zich 
uit als voor met wijzigingen en vraagt om aanpassingen waarbij de volgende aanpassingen het meest 
naar voren komen: ‘garanties voor mogelijkheden voor  zij-instromers en voor oplossen stuwmeer’; 
selectieve master als noodzaak; ‘Selectie op basis van praktijkervaring’ ‘uitbreiding van bachelorstage 
& masterstage  qua duur en verantwoordelijkheden (inclusief financiële compensatie)’.   

Procesmatig wordt voorgesteld: 

1 een hybride variant (zowel directe aansluiting, als ruimte voor latere instroom (zij-instroom/VENI + 
EVC). 

OF:  

2 Een geleidelijke invoer (eerst VENI, vervolgens selectieve Master en EVC, met geleidelijk een steeds 
groter volume ‘directe aansluiting’).  

 

EVC  

Samenvatting EVC: 

Een minderheid spreekt zich uit als akkoord met het huidige voorstel, ze vinden het belangrijk voor 
oplossen van het stuwmeer en instroom van gelijkwaardige collega’s. Een minderheid spreekt zich uit 
tegen het voorstel omdat ze beoordeling van een praktijkopleider willen en opleiden in een 
opleidingsgroep. Een krappe meerderheid spreekt zich uit voor het voorstel met wijzigingen en 
vraagt om de volgende aanpassingen: ‘voeg de eis toe dat je in meerdere werkvelden ervaring moet 
hebben’; ‘maak er een tijdelijke regeling van’; ‘maak een quotum per jaar’; ‘laat toetsen door een 
praktijkopleider’; de eindtermen moeten gelijk zijn aan de huidige GZ eindtermen’; ‘laat toetsen door 
praktijkopleiders’; ‘EVC niet uit de huidige beschikbaarheidsbijdrage halen en goede financiële 
randvoorwaarden organiseren’.  

 

 

  



Nadere onderbouwing Thema:  Aansluiting Master GZ. 

De 55 aanwezige personen hebben hun reacties samengevat in 38 reacties.  

Directe voorstanders: 2 (v/d 38 reacties) (5%). 

Voorstanders met aanpassingen: 24 (v/d 38) (65%) 

Tegenstanders: 12 (v/d 38 reacties) (30%).  

In de discussie komen de volgende thema’s naar voren: 

- Noodzaak van een selectieve master. 
- Veni-variant verminderd de nadelen huidige situatie. 
- Snuffelstages zoals co-assistentschappen gewenst 
- Directe aansluiting is waardevol. 
- Huidige niveau van praktijkopleiding behouden 
- Zelfstandig werken als master-psycholoog ongewenst. 
- Er zijn veel twijfels of praktijkinstellingen de (bachelor en verlengde master)stages kunnen 

absorberen zonder aanvullende financiele compensatie. 
- Directe aansluiting met meer tussentijd + EVC lijkt gewenst (=Veni). 
- Positief over harmonisatie met artsenopleiding + mogelijk meer doorstroom 

specialistenopleiding.  

Bij de ‘voorstanders met aanpassingen’ komende de volgende genoemde aanpassingen het meest 
voor: 

- Garantie van een optie voor zij-instromers in de GZ-opleiding.  
- Klinische stages in de bachelor waardoor geselecteerd kan worden voor de selectieve 

master. 
- Uitbreiding van de master-stage waarbij meer klinische werkzaamheden mogelijk zijn 

(inclusief financiële compensatie voor die stage (bv door vergoede patientenzorg onder 
begeleiding) zodat het mogelijk is deze kostendekkend aan te bieden).  

- Betrekken van P-opleiders bij selectie voor de selectieve master (en bepalende stem v/d P-
opleiders bij de selectie voor de GZ-opleiding (selectie op praktijkervaring). 

- Garantie voor het ‘oplossen van het stuwmeer’ (Wanneer dit niet opgelost is, is directe 
aansluiting nog niet haalbaar). 

- Verbetering samenwerking praktijk en universiteit in zowel bachelor als master, selectie en 
financien stages. 

- Eisen regievoerderschap verlagen.  

Tegenstanders benoemen de volgende aspecten: 

- Voorstander v/d Veni variant (meest genoemd) 
- Hybride oplossing (met zowel directe aansluiting als meer mogelijkheden) 
- Geleidelijk aan groeien naar meer ‘directe aansluiting’.  

 



Nadere onderbouwing bespreking Thema:  EVC. 

De 55 aanwezige personen hebben hun reacties samengevat in 27 reacties.  

Directe voorstanders: 5 (v/d 27 reacties) (19%). 

Voorstanders met aanpassingen: 15 (v/d 27) (56%) 

Tegenstanders: 7 (v/d 27 reacties) (26%).  

In de discussie komen de volgende thema’s naar voren: 

- Belangrijk dat deze mogelijkheid er komt omdat er veel collega’s zijn die een GZ-
gelijkwaardig onderwijstraject gehad hebben.  

- Hierdoor ook het tekort aan GZ-psychologen mogelijk opgelost.  
- Goede oplossing voor het stuwmeer. 
- De tijdelijkheid wel of niet 
- Twijfel over de volledige vrijstelling (hiermee mis je opleideling zijn) 
- Financien (wie betaald, consequenties voor huidige hoeveelheid beschikbaarheidsbijdrage) 
- Angst voor devaluatie huidige GZ-registratie 
- Minder aandacht voor breed opleiden (geen voorwaarde in dit voorstel, vrijstelling ook 

minder makkelijk voor kleinere sectoren).  
- EVC moet geen verkapte goedkeuring worden aan onbeschikt opleiden 
- Meer GZ-ers zorgt voor verhoging kosten, wat bijvoorbeeld niet past binnen budgetten 
- Door minder zicht op toetsing, verarming van de GZ-registratie 
- Ongeschikten hebben een achterdeur 
-  

Bij de ‘voorstanders met aanpassingen’ komende de volgende genoemde aanpassingen het meest 
voor: 

- Als het maar niet sprokkelen van briefjes wordt 
- Slechts voor tijdelijk, voor het stuwmeer 
- Maar niet met de volledige vrijstelling en behoud van toetsen van de 7 competenties laten 

toetsen door pratijkopleider  
- Kijken op individueel niveau, vergelijkbaar met overgangsregeling van 20 jaar geleden.  
- EVC moet dezelfde eindtermen hebben als de huidige GZ-opleiding 
- Er moet een goede kostenbereking komen 
- Er moet met een quotum gewerkt worden. 
- Toevoegen dat je op meerdere werkvelden ervaring hebt 
- EVC moet niet uit het huidige beschikbaarheidstotaal komen, anders worden er minder 

mensen opgeleid. 
 

Tegenstanders benoemen de volgende aspecten: 

- Als er meer ruimte komt tussen master en GZ, dan is EVC niet nodig. 
- Geen volledige vrijstelling, maar behoud van beoordeling door praktijkopleider. 
- Mist de objectieve maat 
- Mist de ontwikkeling als professional in een opleidingsgroep, in een nieuwe werksetting, 

onder werkbegeleiders werken, enz. 


