Resultaten Survey LPO 1 september 2021

V1

Argumentenkaart

Wat vind je van de inhoud van de Argumentenkaart?

NB:
-

V2

Geen mening en anders niet meegenomen in de percentages
Opmerkingen anders, namelijk
o Let op dat het wel moet gaan over het juiste onderwerp
o Goed initiatief, mogelijke scheiding tussen P-opleiders en Nederlandse GGZ
o Veel bediscussieerd en terugkoppeling gegeven in Padlet
o Sta erachter, met aanpassingen vanuit Padlet
Argumentenkaart

Heb je de argumentenkaart met jouw bestuurder kunnen bespreken?
Ja

45 %

Nog niet, maar ga ik nog doen

58 %

Nee, en ga ik ook niet doen

0%

1

V3 Argumentenkaart
Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
3+3

0%

4+2

100 %

NB:
-

Opmerking toegevoegd: Alles staat of valt met de verbreding van de opleiding op gebied
van de werkvelden, of je dat nou in 3+3 regelt of in 4+2.

V4 Argumentenkaart
Waar gaat de voorkeur van jouw bestuurder naar uit?
3+3

0%

4+2

56 %

Nog niet bekend

44 %
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V5 Samenwerkingsverbanden
Wat vind je van de 4 modellen waar op dit moment een impactanalyse op uitgevoerd wordt?
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V6 EVC
Hoeveel GZ-opleidingsplekken worden door jouw praktijk ingevuld in 2022?
In 34 praktijkopleidingsinstellingen -> in totaal 397 GZ-opleidingsplekken voor 2022

V7 EVC
Hoeveel van deze GZ-opleidingsplekken zijn gesubsidieerd in 2022?
Van deze 397 GZ-opleidingsplekken in 2022 zijn er 372 gesubsidieerd, dat 94 %.

V8 EVC
Hoeveel van deze plekken (voor 2022) zouden mogelijk in aanmerking komen voor route 2
(volledige vrijstelling i.v.m. 5jr werkervaring EN lidmaatschap VGCt OF NVRG)? Als je het nog
niet weet, maak dan een schatting op grond van je ervaring.
Van deze 397 GZ-opleidingsplekken komen naar schatting 46 van de voorgedragen kandidaten
in aanmerking voor de route 2, dat is 12 %.

V9 EVC
Om welk lidmaatschap gaat het dan?
Voornamelijk VGCt

67 %

Voornamelijk NVRG

0%

Evenveel VGCt als NVRG

3%

Anders

20 %

KJ-NIP of n.v.t.

V10 EVC
Hoeveel van deze plekken (voor 2022) zouden mogelijk in aanmerking komen voor route 3
(vrijstelling van een jaar i.v.m. 3 jr gesuperviseerde werkervaring en voldoende cursussen
gedaan)? Als je het nog niet weet, maak dan een schatting op grond van je ervaring.
(EXCLUSIEF DE PLEKKEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR ROUTE 2).
Van deze 397 GZ-opleidingsplekken komen naar schatting 125 van de voorgedragen
kandidaten in aanmerking voor de route 3, dat is 31 %.
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V11 EVC
2022: Stel dat route 3 plekken voor 2022 extra gesubsidieerd worden (en jij zelf selecteert);
hoeveel plekken route 3 (1 jr gz opleiding) kun je in 2022 laten starten, BOVENOP de huidige
reeds bestaande reguliere plekken?
In de 34 praktijkopleidingsinstellingen die aanwezig waren bij deze vergadering, zou mogelijk
nog 151 extra plekken gegenereerd kunnen worden, bovenop de huidige reeds bestaande
reguliere plekken in 2022 voor extra route 3 plekken.

V12 EVC
2023: Stel dat route 3 plekken voor 2023 extra gesubsidieerd worden (en jij zelf selecteert),
hoeveel route 3 (1 jr gz opleiding) kun je in 2023 laten starten, BOVENOP de bestaande
reguliere plekken die je ongeveer elk jaar aanvraagt.
In de 33 praktijkopleidingsinstellingen die aanwezig waren bij deze vergadering, zou mogelijk
nog 165 extra plekken gegenereerd kunnen worden, bovenop de huidige reeds bestaande
reguliere plekken in 2023 voor extra route 3 plekken.

V13 EVC
2023: Stel dat je in 2023 huidige gesubsidieerde of ongesubsidieerde plekken kunt vervangen
door (gesubsidieerde) ‘route 3’ plekken (ondanks dat vervanging NIET de bedoeling is): welk
percentage v/d huidige GZ plekken zou je gaan vervangen door route 3 plekken?
Van de in totale GZ-opleidingsplekken in 2023 zouden de 33 praktijkopleidingsplekken 27 %
omzetten naar route 3 opleidingsplekken.

V13 EVC
2024: Stel dat je in 2024 huidige gesubsidieerde of ongesubsidieerde plekken kunt vervangen
door (gesubsidieerde) ‘route 3’ plekken (ondanks dat vervanging NIET de bedoeling is): welk
percentage v/d huidige GZ plekken zou je gaan vervangen door route 3 plekken?
Van de in totale GZ-opleidingsplekken in 2023 zouden de 33 praktijkopleidingsplekken 28 %
omzetten naar route 3 opleidingsplekken.
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