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Verslag bijeenkomst P-opleiders en afvaardiging Taskforce 
Datum: 24-03-2021, ZOOM 
Betreft: KTA  
 
Aanwezig namens P-opleiders: Judith Ligthart, Pieter Dingemanse, Simone de la Rie, Birgit Deneer, 
Anneloes van den Broek, Sjoerd Salet, Ingrid Wigard. 

 
Aanwezig namens Taskforce: Alexander Rinnooy Kan, Anneloes van Baar, Eddy van Doorn en Corry 
den Rooyen. 
 
Voorzitter: Anneloes van den Broek.  
 
1. Ronde kennismaking 

 
2. Toelichting doel overleg en aandachtspunten t.a.v. proces: 

Het is ons doel om serieus aandacht te krijgen en te geven aan de zorgen, suggesties, wensen van 
P-opleiders, in het kader van draagvlak voor de uitkomsten van het project logistieke aansluiting 
ma-Gz opleiding (KTA). We willen gezamenlijk een route kiezen die door alle partijen 
ondersteund wordt. We zien dit overleg als kans om zorgen te adresseren, pad waarlangs 
oplossingen genomen kunnen worden te bespreken. Dus: doel om dichter bij elkaar te komen, 
zorgen op tafel leggen en oplossingen te bespreken. De Taskforce hecht belang aan draagvlak 
onder de P-opleiders vanwege de plek die P-opleiders in de praktijk nemen.  
 
Toelichting t.a.v. proces door TF: Het KTA document dat gedeeld is, is nog niet de definitieve 
versie. Deze zal na volgende week wel beschikbaar zijn (dinsdag 30 maart heeft de werkgroep 
haar volgende vergadering waar de laatste versie besproken zal worden).  
 
Toevoeging t.a.v. proces vanuit LPO: dit betreft de achterban die het LPO vertegenwoordigt, 
hierover is een mail naar de TF verstuurd. De witte vlek betreft m.n. de vrijgevestigde praktijken. 
Alle  praktijkopleiders (waaronder die uit deze groep van vrijgevestigde praktijken) participeren in 
de opleidingscommissies van de opleidingsinstituten en zullen via Hoofdopleiders benaderd 
worden c.q. meegenomen worden in het proces van verkrijgen van draagvlak. Tevens zijn er 
praktijken betrokken als deelnemer van de proeftuinen. 
 
Terugkoppeling van de algemene leden vergadering LPO van 3 maart jl.: De belangrijkste punten 
uit de adviesnotitie KTA zijn besproken en heeft het bestuur de aanwezigen uitgevraagd  wat men 
van de KTA vindt. Uit de gevoerde discussie zijn punten gedestilleerd en verwoord in de als 
bijlage meegestuurde positienotitie. Op basis van de uitvraag is tevens bepaald in hoeverre de 
aanwezigen zich in de KTA kunnen vinden: 65% van de deelnemers is deels voor/deels tegen, 5 % 
is voor en 30% is tegen het voorstel dat er nu ligt. 
 
Opgemerkt wordt dat de discussie die we nu voeren is gebaseerd op adviezen die nog niet klaar 
zijn. Het betreffen voorlopige adviezen, waarin het gehele plaatje nog niet helder c.q. uitgewerkt 
is.  
 
Besloten wordt om aan de hand van de zogenaamde breekpunten uit de LPO notitie (als bijlage 
opgenomen) de zorgpunten van de P-opleiders te bespreken. Gezien de tijd zullen niet alle 
punten even uitgebreid aan de orde kunnen komen.  
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3. Bespreking van de punten uit de LPO positienotitie 
1. Variant 0-6 maanden. De wens van de P-opleiders is 0-24 maanden. Bij voorkeur percentages af 

spreken die binnen en buiten de directe aansluiting vallen. Dit om kandidaten de kans te geven 
op een later tijdstip ook nog voor de Gz-opleiding in aanmerking te komen. Tevens zitten er nu 
veel medewerkers in het stuwmeer die dan niet meer voor een opleiding in aanmerking kunnen 
komen.  
 
De werkgroep selectie voorziet in haar advies hierin: zij neemt in haar advies op dat 20% van de 
opleidingsplaatsen niet in de reguliere korte termijn stroom moet worden opgenomen. Dit sluit 
aan op bovenstaande wens.  
 
Medewerkers in het stuwmeer: de werkgroep EVC werkt routes uit om het stuwmeer 
(grotendeels) op te lossen. In het advies wordt meegenomen dat de EVC routes niet ten koste 
moet gaan van de reguliere instroom aangezien het probleem dan niet echt opgelost wordt c.q. 
de EVC zowel de KTA als de reguliere instroom frustreert.  
 
Conclusie: Het nieuwe voorgestelde model kent als normale route de 0-6 maanden aansluiting. 
Ruimte voor gedifferentieerde instroom is mogelijk en wenselijk. Over percentages m.b.t. 
specifieke groepen voor gedifferentieerde instroom moeten er nog afspraken worden gemaakt.  
 
Discussie in hoeverre met een directe aansluiting van 0-6 maanden het gewenste 
kwaliteitsniveau nog behouden kan worden. Eindtermen zullen uiteraard gehaald moeten 
worden. Er zal in die zin niet ingeboet worden op kwaliteit. De TF wordt gedreven door de stellige 
overtuiging dat er met een directe aansluiting een kwaliteitsverbetering te realiseren is. Bij P-
opleiders leeft de tegenovergestelde overtuiging. Conclusie: Er moet in de pilots ruimte zijn om 
kwaliteitsrisico’s (inschatting en taxaties) langs de weg van pilots te onderzoeken. Evaluatie van 
de pilot is evident nodig.  
 
Afspraak: Vooraf zullen we met elkaar evaluatiecriteria vaststellen en zullen verschillende pilots 
vergeleken worden.  
 

2. Niet een tijdelijke maar permanente zij-instroom als mogelijkheid behouden: Hierover zal een 
uitspraak komen maar dit kan nu niet met honderd procent gegarandeerd worden. 
Conclusie: we zijn het met elkaar eens dat het wenselijk is om de mogelijkheid voor zij-instroom 
te behouden.  
 

3. Door wie en hoe wordt er geselecteerd: De wijze van selecteren wordt in de adviesnotitie van de 
werkgroep selectie uitgewerkt. Kern hiervan is een gefaseerde selectie met daarin als belangrijk 
moment de praktijkstage met voldoende patiëntencontacten voor het selecteren van potentiële 
kandidaten. De betrokkenheid van de praktijk wordt o.a. hierin geborgd.  
Conclusie: op dit punt zijn we het met elkaar eens. 
 

4. Voorwaarde is een selectieve master: de keuze voor een selectieve master wordt in het advies 
van de werkgroep selectie omschreven en vastgelegd. Dit zal dus zeker opgepakt worden.  
Conclusie: op dit punt zijn we het met elkaar eens.  
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5. Voor een goede selectie is een stage van minimaal 12 maanden voor 3 dagen per week 
noodzakelijk. Dit is voor de P-opleiders van belang voor de selectie van kandidaten. De 
praktijkervaring die nu na de master opgedaan wordt, wordt hiermee binnen de stage gehaald. 
Deze moet substantieel groter zijn dan de huidige situatie.  
 
Een masteropleiding vullen met meer dan de helft praktijkopleiding lijkt nu niet haalbaar. De 
LOGO verklaring stelt eisen aan vakken en uren voor stages. Wetenschap is eveneens van groot 
belang, een goede balans hierin is noodzakelijk. De status van LOGO kan ter discussie worden 
gesteld. Verwachting is dat de universiteiten hier een punt van maken c.q. dit niet accepteren.  
 
Ook nu is er al variatie in hoe masterprogramma’s stages invullen, bijvoorbeeld door een 
combinatiestage  van praktijk en wetenschap en zijn er verschillen in de lengte van de stages. De 
minimum eis (beperkt aantal uur in 6 maanden) wordt door P-opleiders als te beperkt ervaren. 
Daarnaast zullen P-opleiders een belangrijke stem moeten hebben in de selectie door middel van 
een stage. Er zal naar creatieve oplossingen gezocht kunnen worden. een voorbeeld dat wordt 
ingebracht betreft het inzetten van zogenaamde scribes (zie voorbeeld GGz Breburg). Dit zijn  
studenten die 2 dagen per week tijdens een  stage in de bacheloropleiding meekijken in de 
praktijk en ondertussen administratieve handelingen voor de gz-psycholoog verrichten. Dit naar 
wederzijdse tevredenheid. Dit vak kan eventueel ook bijdragen aan selectie.  
Naast de stage wordt door de werkgroep selectie tevens voorgesteld om een specifiek  vak 
gesprekstechnieken in de bachelorfase in te voegen dat  eveneens ruimte voor selectie biedt.  
 
P-opleiders: als wij geacht worden een student te toetsen op competenties, dan moet dat wel 
mogelijk gemaakt worden in voldoende praktijkuren. De rol van de P-opleider in de selectie 
betreft een weloverwogen besluit. Maar de precieze verdeling in de master moet nog nader 
uitgewerkt worden. Ruimte voor vervolg hierover met nadere invulling hiervan.  
 
Conclusie we onderschrijven de doelstelling van een stage waarin door de p-opleiders kan 
worden geselecteerd. Wel moeten we een balans vinden in uren voor wetenschap, en de 
praktijkstage. De vraag is of de theoretische vakken vooral in de bachelor of de masterfase een 
plek moeten krijgen De boodschap aan werkgroepen zal zijn om deze zorgpunten in hun advies 
mee te nemen. Daarnaast zal dit een punt zijn waar we op een volgend moment op moeten 
doorborduren. 
 
P-opleiders: naast selectie is ook de persoonlijke groei van de kandidaat als aspect van de stage 
en beoordeling van belang. Dus stage is niet alleen bedoeld voor kennismaking met het werkveld 
en selectie, maar ook om ervaring op te doen en om als persoon te groeien.   
 

6. Financiële en faciliterende ondersteuning m.b.t. stage is van belang: door capaciteitsbeperking 
van stagebegeleiders en o.a. de afname van beschikbare werkruimtes bij instellingen is het 
toenemend lastig om stages te organiseren. Er is nu ook geen financiële dekking/vergoeding voor 
praktijkstages waardoor begeleiding van stages veelal onder grote druk staat (of in eigen tijd 
gebeurt). Alternatief is financiering vanuit universiteit of uit andere bronnen. 
 
Nu is er sprake van 2600 stagiaires. Wanneer er een selectieve master wordt ingevoerd zal het 
aantal stageplaatsen verminderen.  
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Binnen de werkgroepen zijn de financiële consequenties nog niet doorgerekend. Hier is dan ook 
nog geen antwoord op te geven. 
 
Conclusie: vaststelling dat we het probleem begrijpen, maar dat er nu geen oplossing voor is. De 
P-opleiders krijgen het verzoek om latere plannen van de Taskforce specifiek hierop te toetsen. 
eigenstandige positie p-opleiders.  
 

7. De inrichting van de curricula in de bachelor en master die toe leiden tot Gz-opleiding zal in 
structureel overleg met praktijkopleidingsinstellingen moeten plaatsvinden (gesprek gaat m.n. 
over vLOGO verklaring en de BAPD).   
Het vraagstuk (inrichting curriculum) ligt bij de werkgroep LTA die op dit moment de contouren 
van een geïntegreerd curriculum ontwikkelen.  
 
Wat betreft de vLOGO verklaring: deze zal waarschijnlijk op basis van ontwikkelingen herzien 
moeten worden, dit zal in gezamenlijk overleg moeten plaatsvinden.  
NB: Overigens wordt nu ook al bij sommige universiteiten de Diagnostische aantekening 
afgetekend door stagedocenten (werkzaam aan de universiteit), al dan niet als onderdeel van een 
apart vak.  
 
Conclusie: kunnen over dit punt geen uitspraak doen. Dit punt ligt nu bij de werkgroep LTA.  
 

8. Standpunt P-opleiders wel voor 4:2 variant en niet voor variant 3:3.  
Dit punt wordt nu niet door de taskforce overgenomen. De taskforce heeft als opdracht om de 
3:3 variant serieus te onderzoeken. Als de variant is uitgewerkt zal er een draagvlakadvies 
worden gevraagd.  
 

9. Pilot met directe aansluiting: in de notitie is nog niets over een pilot opgenomen maar heeft men 
alleen de eerste gedachtes hierover gezien. Voorstel P-opleiders is om meerdere vormen van 
stromen/ varianten hierin op te nemen die je allemaal gaat onderzoeken met als criteria/vragen: 
eindtermen, nulmeting, kwaliteit etc.  
 
Conclusie: we zijn het met elkaar eens dat de pilot gebruikt moet worden om zorgpunten te 
evalueren/onderzoeken. Voorafgaand aan de pilot zullen we de criteria met elkaar moeten 
vaststellen. Voorstel vanuit LPO over criteria kunnen via de P-opleider uit de werkgroep KTA 
ingebracht worden.   
 

10. Vorig jaar zijn er minder plaatsen toegekend dan dat er kandidaten aangenomen zijn. Deze 
kandidaten zitten nu ook in het stuwmeer. Als er minder plaatsen beschikbaar zijn voor 
potentiele kandidaten verstopt het gehele proces. Vandaar dat het van belang is om extra 
plaatsen/financiering na te streven en via een ‘pool’ strategie (reguliere instroom/directe 
aansluiting) te gaan werken. Anders frustreert het ene proces de andere (huidige) processen te 
veel.  
 
Conclusie: via de pilots op aantal manieren mogelijke (pool-)strategieën uitwerken en testen.  
 
Slot van de bespreking:  
Alle punten zijn voor zover nu relevant doorgesproken. We zijn tevreden over hoe het proces 
vanavond is gegaan, verhelderende discussie. De indruk is dat we als TF zorgen hebben kunnen 
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wegnemen. Een aantal punten zoals omvang stage zijn meer gepreciseerd, maar daarbij was op 
dit moment herkenning en erkenning het hoogst haalbare. Met betrekking tot een aantal andere 
punten hebben we geconcludeerd dat we daarover met elkaar eens zijn.  
 
Opmerking met betrekking tot de zogenaamde ‘witte vlekken’: hoe wordt deze inhoud gedeeld 
met de p-opleiders die niet rechtstreeks vertegenwoordigd zijn?  
LPO: Er zal getracht worden om de zogenaamde ‘buitenring’ te betrekken. Verantwoordelijkheid 
wordt deels neergelegd bij LPO maar kan ook via hoofdopleiders. Afstemming zou hierover nog 
kunnen plaats vinden (aanvulling TF/CdR: dit wordt nu met Hoofdopleiders in gang gezet).  
 

11. Afspraken: er komt op basis van de bijeenkomst een kort verslag van de besproken hoofdpunten 
en conclusies.  
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Bijlage Positie LPO tav KTA 

Het LPO heeft een standpunt bepaling gedaan in haar ALV en in gesprek met de vertegenwoordigers 
in het APV. Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Op de ALV van het LPO is het voorstel KTA voorgelegd aan de leden. Hierna volgde een uitvraag om 
standpunten te bepalen. 

De uitslag hiervan is als volgt: 

5% van de leden spreekt zich uit als akkoord met het voorstel. 

30% van de leden is het oneens met het voorstel en pleit voor meer ruimte voor tussentijd tussen 
de master en de GZ. 

65% spreekt uit alleen verder te willen mits de hieronder vernoemde breekpunten in het voorstel 
aangepast worden. 

 Breekpunten geformuleerd door de leden van het LPO: 

-1 er is geen akkoord op alleen een 0-6 maanden variant, we willen een meer hybride model waarin 
ook voldoende zij-instromers (zie punt 3) en EVC route 3 trajecten mogelijk zijn.  

-2 De LPO-leden gaan niet akkoord met 3+3 variant en staan achter de 4+2 variant. Argumentatie: 
wegens aspecten van selectie, doorstroming, zij-instroom mogelijkheden en jarenlange opgebouwde 
infrastructuur van hoge kwaliteit. 

-3 LPO-leden willen een permanente garantie voor mogelijkheden voor zij-instromers om de GZ-
opleiding te volgen (dit betreft zowel mensen uit het stuwmeer, maar ook laatbloeiers; anderstaligen; 
etc). We denken aan ten minste 20% van de opleidelingen op lange termijn, in eerste fase (stuwmeer 
wegwerken, EVC-trajecten, overgangsfase) aan een hoger percentage.  

-4 De praktijkopleiders bepalen wie er de opleiding volgt in hun instelling. Selectie vindt plaats op 
basis van patiëntgebonden (kan ook tijdens een masterstage) praktijkervaring.  Dit omdat de 
instelling verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg en het bijbehorende personeelsbeleid.  

-5 Voorwaarde is de aanwezigheid van een landelijke selectieve master (met landelijke numerus fixus) 
die is afgestemd op het aantal benodigde opleidingen in de vervolgopleiding.  

6 De Praktijkervaring in de master bedraagt 12 maanden gedurende 3 dagen per week.  

7 Voor de begeleiding van Kortdurende snuffelstages in de bachelor en voor de begeleiding tijdens de 
masterstage is dekkende financiering beschikbaar. 

8 De inrichting van bachelor en masteropleidingen die toeleiden richting de GZ opleiding dient in 
structureel overleg met de praktijkopleidingsinstellingen plaats te vinden.  
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Opmerkingen ter onderbouwing van bovenstaande 

A Substitutie: De verwachting is dat een aantal van de huidige opleidingsplekken, met name in SGGZ 
organisaties en specialistische teams een te moeilijke doelgroep en werksoort hebben om deze 
doelgroep te kunnen absorberen. Dat betekent dat een aantal van de huidige reguliere GZ-
opleidingsplekken OF wegvallen OF omgezet gaan worden in zijinstroom/EVC trajecten. Het risico is 
dat hiermee het ‘kind met het badwater weggegooid wordt’. Momenteel is er een goede opleiding bij 
de RINO’s en praktijkopleidingsinstellingen die ervaren zijn met het opleiden en hierin continuïteit 
bieden en kwaliteit garanderen tav begeleidingscapaciteit. Er is een risico dat jarenlange opgebouwde 
opleidings expertise verloren gaat.   

B- LOGO/BAPD: Begeleiding bij BAPD of behalen LOGO-verklaring ligt nu bij de instelling. Het is vrijwel 
onmogelijk (en in de praktijk niet gebruikelijk) om die tijdens de master te behalen (zie NIVEL 
onderzoek). Dit vergt extra (onbetaalde) begeleidingscapaciteit van een dure (min 5 jr GZ-ervaring) 
professional). Garanties dienen gegeven te worden dat instellingen geen schade leiden wanneer de 
LOGO-verklaring niet op tijd gehaald kan worden. (bv door later te mogen halen, andere kandidaat op 
het laatste moment toe te mogen laten, oid).   

C Kwaliteit eindtermen: De markt is momenteel tevreden over het kwaliteitsniveau van de huidige 
GZ-psycholoog. Dit willen we overeind houden. We willen geen devaluatie van de beroepsgroep (met 
een GZ-psycholoog A (opgeleid voor 2022) en een GZ-psycholoog B (opgeleid na 2022).  

D Regievoerderschap: praktijkopleidingsinstellingen vinden dat de huidige opleiding dient op te leiden 
tot GZ-psychologen die de verantwoordelijkheid voor het regievoerderschap kunnen waarmaken en 
daarmee van voldoende kwaliteit zijn. Er kunnen daarom geen concessies aan de eindtermen gedaan 
worden.  

E Breed opleiden: De waarde van breed opleiden (opgeleid worden in iig 2 afdelingen/sectoren wordt 
breed erkend. Optimaal profiteren van diverse werkvelden in het kader van de opleiding is essentieel. 
De ervaring met de proeftuinen leert dat dit ook wat vergt van de kandidaten: dit betekent dat de 
kwaliteit van de opleiding en de eisen aan de kandidaten omhoog gaat in plaats van naar beneden. 
Breed opleiden is moeilijker te organiseren bij directe aansluiting omdat beide sectoren/afdelingen 
betrokken willen zijn in de gezamenlijke selectie.  

F -Attitude: De wetenschappelijke attitude gedurende het begin van de carrière van psychologen blijft 
krachtig door het uitvoeren van werkzaamheden in instellingen die werken conform de evidence 
based richtlijnen en zorgstandaarden. Hier is tevens interne scholing en supervisie op in veel 
praktijkinstellingen. We zien hierin geen verlies van wetenschappelijke attitude. 

G onbetaalde stages: Praktijkinstellingen hebben geen ruimte om (onbetaalde) masterstages of 
snuffelstages aan te bieden. Dit betreft in veel gevallen naast onvoldoende (financiën voor) 
begeleidingscapaciteit ook onvoldoende fysieke ruimte.   
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Op dit moment betalen instellingen de begeleidingsuren voor de master-stages zelf. Hier hebben ze 
geen financiering voor, veel gebeurt daarom in ‘vrije tijd’ van de begeleiders. Tevens is er een ernstig 
gebrek aan vierkante meters (verplicht thuiswerken).  Dit maakt het aantal stageplaatsen zeer 
beperkt en de ruimte voor instellingen tot uitbreiding van de stagemogelijkheden momenteel zeer 
beperkt. Suggesties voor deze vergoeding is een bijdrage vanuit de universiteit OF (DBC)-financiering 
van patiëntgebonden activiteiten vanaf 3 maanden na de start van de master-stage.  

H  Doorstroom naar specialisme: Een snelle doorstroom richting de KP-opleiding heeft zowel 
voordelen als een afbreukrisico (nl dat mensen dit fysiek of emotioneel niet aankunnen. Veel mensen 
willen een tussenperiode van ‘gewoon werken’ voor ze starten met een (veeleisende) KP opleiding. 

Voorstel voor de pilot: 

LPO heeft volgende procesvoorstel: 1 Gebruik de pilot om te leren en zet hierin meerdere scenario’s 
naast elkaar in: 

- 1 Maak vanaf 2022/2023 directe aansluitingsplekken en laat het volume in een aantal jaren 
groeien. 

- 2 Organiseer een ‘Zij-instroom met een ruimere maximale tussenruimte (voor laatbloeiers, 
promotiekandidaten etc) (minimaal 20%). 

- 3 organiseer EVC variant 3-trajecten. Een hybride variant (zowel directe aansluiting, als 
ruimte voor latere instroom (zij-instroom/VENI + EVC). 

Evalueer jaarlijks de voortgang en de ontwikkelingen van de curricula op de universiteit (bachelor EN 
master) en van de verschillende praktijkopleidingsplekken binnen bovenstaande 3 varianten. In de 
evaluatie bij voorkeur te vergelijken met een 0-meting van de huidige situatie. In de evaluatie dient 
aan de orde te komen: Kwaliteit van de opleidingsplek; Kwaliteit van de afgestudeerde kandidaat; 
Kwaliteit van patiëntenzorg; tevredenheid van de kandidaten.  

 


