
 
 
 
 
 
LANDELIJKE OPLEIDINGSRAAD PSYCHOLOGISCHE BIG-BEROEPEN 

 

 

Overzichtsdocument aanbevelingen consultatieronde (geïntegreerd) 
 

 

Algemene inleiding 

 

 Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) is een programma dat in 

opdracht van de Opleidingsraad wordt uitgevoerd en formeel onder de verantwoordelijkheid valt 

van de FGzPt. De programmaopzet en -structuur zijn zodanig dat de inhoud door de per 

onderwerp direct betrokkenen uit het veld wordt geleverd. Het programma levert uiteindelijk 

adviezen op die door de Opleidingsraad worden verwerkt tot een integraal voorstel aan VWS en 

het veld over de manier waarop  de problemen die de aanleiding vormden voor de opzet  van 

het programma APV, verbeterd kunnen worden. Vanuit het programma worden de 

voorgedragen voorstellen  niet geïmplementeerd, aangezien dat aan de verantwoordelijke 

partijen of de overheid is. 

 Het programma APV adviseert binnen de reikwijdte/kaders van het programma. Dit betekent 

dat het programma APV zich beperkt tot de psychologische BIG opleidingen: De 

orthopedagogische opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist vallen daar niet 

onder. Vanzelfsprekend is er wel de notie dat e.e.a. nauw met elkaar is verbonden en dat voor 

zover dat mogelijk is uit effectiviteit- en doelmatigheidsoverwegingen, rekening gehouden 

wordt met ‘externe werking’.  

 Verder vormen de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot de beroepen belangrijke 

kaders. Inmiddels zijn diverse visies ontwikkeld of in ontwikkeling bij andere commissies, die 

uiteindelijk het opleiden zullen raken als die visies worden geïmplementeerd, zoals de 

ontwikkeling van een visie op de beroepenstructuur en de Wet BIG. Hoewel geregeld overlegd 

wordt met de opstellers van deze visies, is vanwege de onzekerheden ten aanzien van 

implementatie bij APV steeds uitgegaan van de situatie zoals die nu formeel is. Dit is afgestemd 

met het ministerie van VWS. Pas als duidelijk is dat de voorgestelde wijzigingen 

geïmplementeerd zullen worden, kan het programma die visies als uitgangspunt nemen. 

 

Zowel tijdens het eerste deel van het programma als in de consultatieronde blijken randvoorwaarden 

of problemen gesignaleerd te worden, die weliswaar het programma APV raken of zelfs de 

haalbaarheid van de voorstellen beïnvloeden, maar die niet raken aan ‘het opleiden’ en waar het 

programma APV noch de Opleidingsraad ‘over gaan’. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ramingen 

van het benodigde aantal beschikte opleidingsplaatsen (Capaciteitsorgaan), de financiële of 

administratieve kaders (zoals de hoogte van de beschikbaarheidsbijdragen (de NZa)) en wie wat 

doet of mag doen in de beroepspraktijk of taakdifferentiatie/herschikking (de zorgaanbieders en 

beroepsverengingen en evt. wet- en regelgevers). Dergelijke punten zijn in de meeste gevallen als 

‘nevenadvies’ of randvoorwaarde genoemd in de adviezen omdat deze zeker van invloed kunnen zijn 

op de opleiding in de toekomst. 
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Door het ministerie van VWS is het programma opgesplitst in twee fasen. Dit heeft te maken met de 

beschikking van de programmasubsidie en de datum van oplevering van twee concrete adviezen. De 

twee adviezen, namelijk het advies “Alternatief voor de subsidieregeling voor opleidingsplekken in de 

Jeugd-GGZ” met als bijlage de adviesnotitie Visie & Infrastructuur “Naar een adaptieve infrastructuur 

voor optimale kwaliteit van de opleidingen” en de deelnotitie “Model Logistieke Aansluiting”, zijn 

samen met een algemene tussenrapportage door het programma APV aan de Opleidingsraad 

opgeleverd. De Opleidingsraad heeft op basis van die documenten besloten tot het opstellen van de 

hoofdnotitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven 

lang bekwaam”, die op grond van de besluitvormingsprocedures van de FGzPt ter consulatie is 

voorgelegd, met verwijzing naar de achterliggende APV-stukken, uiteraard met dank aan de inbreng 

en inzet van de verschillende betrokkenen en partijen in het veld gedurende het eerste deel van het 

programma. 

 

Binnen het programma zijn vele partijen betrokken geweest die hun visie gaandeweg hebben 

gevormd en gegeven. Die visies zijn meegewogen in de adviesontwikkeling. Bij een aantal punten 

die niet meegewogen konden worden, maar die wel van belang zijn bij de verdere uitwerking of 

implementatie van de adviezen, zijn deze in de overwegingen of als aandachtspunten, 

randvoorwaarden of in Q&A’s aan de orde gekomen. In de consultatieronde is een aantal hiervan 

opnieuw onder de aandacht gebracht. Ondanks dat dit veelal punten bleken te zijn die al zijn 

meegewogen waren bij de totstandkoming van het advies, geeft dit wel het belang van deze punten 

voor de betreffende partijen aan. Die punten worden als zodanig in het vervolg van het programma 

onder de aandacht gebracht.  

 

Opmerkingen ten aanzien van het proces 

In het eerste deel van het programma APV waren circa negentig personen op voordracht van de 

representerende organisaties uit het veld betrokken. Daarnaast zijn er tussentijds vele advies- en 

consultatievormen geweest. Tijdens dit proces, maar soms ook in de consultatieronde, werd 

desondanks gesteld dat partijen zich niet of onvoldoende gehoord hebben gevoeld. Het is van belang 

hierbij het volgende op te merken: 

 

 Er is, vanwege het grote aantal partijen, deels naast elkaar, in het veld, voor gekozen zoveel 

mogelijk te werken met organisaties die dan optraden namens of vanuit het perspectief van dat 

stuk van het veld, dus van vergelijkbaar gepositioneerde organisaties. Zou iedereen zelf 

vertegenwoordigd moeten zijn, dan zou een werkgroep uit tientallen leden hebben moeten 

bestaan. De kern is dat het perspectief van dat veld of de rol in het veld werd ingebracht, zoals 

bijvoorbeeld het perspectief van de werkgever, het perspectief van de hoofdopleider, het 

perspectief van de beroepsverenigingen etc. Het was aan de representanten om tussentijds 

geregeld af te stemmen. Waar mogelijk is dit gefaciliteerd vanuit het programma. 

Het onderscheid tussen betrokken worden, gehoord voelen en het standpunt gehonoreerd zien 

is belangrijk. Ingebrachte visies, argumenten, belangen zijn waar passend in de reikwijdte van 
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het programma meegewogen. Gelet op de afwijkende en soms tegengestelde visies kan het zijn 

dat een visie niet of niet volledig is overgenomen. In een aantal reacties op de consultatieronde 

zijn oorspronkelijke standpunten herhaald. Die standpunten waren bekend, maar zijn bij de 

totstandkoming van het advies niet (volledig) overgenomen. Dit kan niet anders. Er zijn met 

voortdurend het grotere, maatschappelijke landelijke belang voor ogen, (af-)wegingen gemaakt 

waar zoveel mogelijk draagvlak voor is. 

 Voor een aantal bijzondere onderwerpen is externe expertise ingezet, bijvoorbeeld bij de 

uitvoering van verschillende onderzoeken. In een aantal reacties op de consultatie wordt de 

aanpak of de kwaliteit van de externe onderzoeken of uitvoerders hiervan betwist. Vanuit het 

programma APV is steeds zorgvuldig gekeken naar wie die onderzoeken het beste zouden 

kunnen doen, op basis van criteria van onafhankelijkheid, kwaliteit, effectiviteit en 

doelmatigheid. De uitvoering is begeleid door deskundigen. Hiermee is die kwaliteit, waaronder 

de methode, zo goed als mogelijk geborgd. 

 

Opmerkingen ten aanzien van het tijdspad 

Het programma APV heeft een looptijd van in totaal vier jaar t/m 2023. Het hele traject en alle 

doelstellingen zullen niet binnen die termijn afgerond zijn, bijvoorbeeld omdat eventuele uit te 

voeren pilots de nodige doorlooptijd hebben. In het programma is daarom een prioritering 

aangebracht en zijn tussenresultaten geformuleerd die passen bij de opdracht van het programma 

APV. 

 

Duiding van de aanbevelingen 

De genoemde visies, opmerkingen, aanbevelingen en argumenten, die in de consultatieronde zijn 

gegeven, zijn hieronder samengevat en gebaseerd op bovenstaande voorzien van duiding hoe 

hiermee wordt omgegaan voor het vervolg. In totaal zijn er vijf globale reacties: 

 

(1A.) Het onderwerp valt buiten de scope van APV: de bevoegdheid om hierover te adviseren of 

besluiten ligt elders (het onderwerp moet dus aan een andere tafel geadresseerd worden); 

(1B) Het onderwerp valt buiten de scope van APV: dit is een keuze geweest bij de bepaling van de 

opdracht aan APV; 

(2) De reikwijdte van de opmerking/aanbeveling is bekend en ook al opgenomen in de adviezen, 

als aandachtspunt, overweging, keuze of in de Vragen en Antwoorden (‘Q&A’s); het feit dat 

het in de consultatieronde nog eens wordt benoemd, benadrukt wel de relevantie van het punt 

voor sommigen en wordt dan ook als zodanig meegegeven aan het vervolg van het 

programma APV; 

(3) Het onderwerp is een nieuw argument of gezichtspunt. Of dit in de reikwijdte van het 

programma APV valt, zal bekeken worden; zo ja, dan wordt dat meegegeven aan het vervolg 

van het programma APV. 
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(4) De reactie betreft een nieuw gezichtspunt, of het onderwerp is onjuist, onvoldoende, kennelijk 

onduidelijk of onzuiver beschreven. Dit wordt meegegeven aan het vervolg van het 

programma APV.  

 

Algemene opmerkingen en of aanbevelingen 

A. Master Orthopedagogen en OG-generalist 

Er is veel gezegd over de betrokkenheid en de rol van de masterorthopedagogen en de instroom van 

andere dan psychologiemasters (zoals orthopedagogie- en researchmasters).  

In overleg met de direct betrokken partijen was de opdracht aan APV zich te beperken tot de 

psychologische vervolgopleidingen. Alleen met betrekking tot het onderdeel jeugd e.a. sectoren is de 

rol van de orthopedagogen expliciet betrokken, zoals bijvoorbeeld ook in het door NIVEL uitgevoerde 

onderzoek.  

De Opleidingsraad heeft goede notie genomen van de gemaakte opmerkingen. In overleg met de 

direct betrokkenen zal opnieuw bezien worden of en zo ja hoe tegemoet gekomen kan worden aan 

de wensen ten aanzien van het betrekken van de orthopedagogen in het programma APV.  

In het vervolg van het programma zal blijvend aandacht zijn voor de ervaringen met  selectieve 

klinische masters en andere instrumenten wat betreft de selectieprocedure.  

 

B. NIVEL en SiRM onderzoeken 

Er zijn enkele kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de wetenschappelijkheid van de 

externe onderzoeken. Deze herkent de Opleidingsraad niet. Het programma APV heeft na uitgebreid 

onderzoek gekozen voor zeer gerenommeerde organisaties, die de opdrachten hebben uitgevoerd 

met ondersteuning door een begeleidingscommissie waarin hoogleraren en andere experts uit het 

veld zitting hadden.  

Er zijn enkele vragen over de berekeningen. Een goede raming van benodigde en financierbare GZ-

psychologen is cruciaal, maar is aan het Capaciteitsorgaan, dat hierbij gevoed wordt door de 

veldpartijen. De financiële repercussies van de invoering van een logistiek en een geïntegreerd 

model is een aandachtspunt, dat deels al is onderzocht en in het vervolg van het programma nader 

onderzocht zal worden (2).  

 

C.  Buiten de scope van APV: 

Zoals in de inleiding gesteld, zijn in de consultatieronde een groot aantal aanbevelingen gegeven 

waar noch APV noch de Opleidingsraad over gaat, zoals o.a. het uitbreiden van het aantal 

opleidingsplekken, extra financiën of functie- en taakdifferentiatie. (1A): 
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 Ramingen/volume/aantal opleidingsplaatsen 

Er zijn vele opmerkingen gemaakt, ook al tijdens het eerste deel van het programma, over 

de ramingen van het benodigde aantal opleidingsplaatsen, problemen inzake 

beschikbaarheidsbijdragen, niet-ingevulde plaatsen etc. De ontwikkeling van ramingen is 

aan het Capaciteitsorgaan, waar de veldpartijen een rol in hebben en de hoogte van de 

beschikbaarheidsbijdragen en de regelgeving daaromtrent zijn een verantwoordelijkheid van 

het ministerie van VWS en de NZa.  

Wel zijn opmerkingen hierover in de randvoorwaardelijke sfeer opgenomen in de adviezen. 

 Financiële voorwaarde 

Vanuit het programma APV zijn er bij diverse onderwerpen randvoorwaarden van onder 

meer financiële aard gesteld. Behalve over de financiering van het vervolg van het 

programma APV, gaat de verdere ontwikkeling na het programma APV, in verder onderzoek 

of implementatie, projectkosten e.d. ook financiële middelen vragen. In de tussenstand-

adviezen zijn hier wel opmerkingen over opgenomen. 

 Functie- en taakdifferentiatie  

Dat de functie- en taakdifferentiatie in de context van bepaalde voorstellen aandacht 

behoeft, is genoemd in de voorstelen. APV noch Opleidingsraad gaan hier over: dit is primair 

aan de beroepsverenigingen en de zorgaanbieders/werkgevers.  

 

D. In het algemeen: inhoudelijke opmerkingen: 

 

In de consultatieronde zijn veel inhoudelijke aanbevelingen gegeven ten aanzien van de inhoud en 

de wijze van opleiden. Deze aanbevelingen worden meegegeven aan de vervolgorganisatie als input 

voor de verdere ontwikkeling van de voorstellen. Indien de aanbevelingen onduidelijk zijn, zal in het 

vervolg van het programma contact worden opgenomen met de partij die de aanbevelingen heeft 

gedaan. 

 

Aansluiting Master-GZ: 

 

E. Aansluiting Master-Gz: modellen directe Aansluiting 

In de hoofdnotitie worden twee modellen beschreven: de logistieke aansluiting (4+2 model) en de 

geïntegreerde aansluiting (3+3 model). Tussen de geconsulteerde partijen ziet de Opleidingsraad 

voor- en tegenstanders van beide modellen. Beide modellen zullen nog nader onderzocht worden in 

het vervolg van het programma, voordat er op basis van de verwachte impact op langere termijn in 

kosten en baten een conclusie ten aanzien van de meest gewenste en kansrijke oplossing als 

duurzame oplossing kan worden getrokken. De financiële consequenties en mogelijkheden, zoals de 

declareerbaarheid van opleidelingen zijn vanzelfsprekend van invloed op de haalbaarheid van de 

oplossingsrichtingen. Dit is in de voorstellen benoemd en blijft een aandachtspunt in de verdere 
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adviesontwikkeling. De daadwerkelijk besluitvorming hierover is aan andere tafels. (2) 

 

In de visieontwikkeling wordt de uitvoeringsorganisatie van Master-Gz en GZ-opleiding, ingebed in 

de universitaire organisatie, meegenomen. (2) 

 

Ten aanzien van de visie op de ‘directheid‘ van de directe Aansluiting 

In enkele consultatiereacties worden alternatieven benoemd met een langere tussenruimte, waar de 

opleidelingen eerst werkervaring opdoen en waarin tijd is voor werkbegeleiding, leertherapie, 

supervisie en intervisie. De argumenten voor een langere tussenruimte zijn van het begin af bekend 

en meegewogen. Het uitgangspunt was echter een directe aansluiting en zorgverlening door goed 

opgeleide professionals, of mensen onder supervisie in opleiding. In dit verband is ook gepleit voor 

voldoende ruimte voor zij-instromers. In de hoofdnotitie staat beschreven dat er een zekere ruimte 

moet bestaan voor uitzonderingsituaties, tweede kansers en zij-instromers. Dit zal in het vervolg van 

het programma aan bod komen. (2) 

 

Door een aantal partijen wordt benadrukt dat de regie niet uitsluitend bij de universiteiten moet 

komen te liggen in het toekomstige model, aangezien praktijkopleidingen ook een belangrijke rol 

spelen. Voorkomen moet worden dat de GZ-opleiding veel minder een praktijkgerichte opleiding 

wordt. Het karakter als duale opleiding staat niet ter discussie, maar is steeds het uitgangspunt 

geweest. Een goede afstemming in de rollen en verantwoordelijkheden tijdens het gehele 

opleidingstraject is essentieel en een belangrijk aandachtspunt in de verdere ontwikkeling van de 

directe aansluiting master-GZ, de selectie en de governance. (2) 

 

Ten aanzien van de visie op de doorlopende leerlijnen 

Benoemd is dat in de visie op de doorlopende leerlijnen het hele traject tot en met bij- en nascholing 

en levenslang leren betrokken moet worden. Dit is in het eerste deel van het programma besproken 

en meegewogen in de werkgroepen, waarbij veel vertegenwoordigers in het proces betrokken zijn 

geweest. In het vervolg van het programma APV worden de benoemde alternatieven meegenomen 

als aandachtspunten. Waar mogelijk worden lopende initiatieven en proeftuinen betrokken. (2) 

 

F. Selectieprocedure  

De gedane aanbevelingen betreffende de selectieprocedure zijn deels al in de adviesontwikkeling 

besproken, maar zullen ook meegegeven worden als aandachtspunten voor verdere uitwerking 

binnen het vervolg van het programma. (2) 
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G. EVC 

Over de EVC’s zijn veel aanbevelingen ontvangen. De EVC-werkgroep is gecontinueerd, met 

betrokkenheid van de direct bij de EVC-uitvoering betrokken partijen, en beoogt vóór de zomer van 

2022 resultaten op te leveren waar het veld mee verder kan. Veel van de gemaakte opmerkingen, 

suggesties en aanbevelingen zijn genoemd in de adviezen of al mee gewogen. Ook de bekostiging 

van het verdere EVC-traject is een aandachtspunt dat wordt meegenomen in de adviesontwikkeling. 

Diverse aanbevelingen en visies ten aanzien van de EVC-scenario’s worden meegenomen naar het 

vervolg van het programma. (1A) (2). 

 

Visie & Infrastructuur 

 

H. Samenwerkingsverbanden, werkgeverschap, SPOO 

Het opleiden in samenwerkingsverbanden wordt voor het overgrote deel van de partijen gesteund; 

enkele partijen zijn in meer of mindere mate tegen iedere verandering van de infrastructuur, 

anderen vinden het juist nog te beperkt qua verandering. Dit was bekend en is meegewogen. Voor 

het centralere werkgeverschap geldt dit analoog. Hierbij zij opgemerkt dat in de adviezen is 

weergegeven dat er nog geen definitief voorstel is over welke vorm van centraler werkgeverschap de 

voorkeur zou moeten verdienen en of dit overal precies hetzelfde zou moeten zijn. (2) 

 

De goede inrichting van de praktijkopleiding, voldoende adequaat geschoolde praktijkopleiders en 

supervisoren van psychologen in opleiding zijn aandachtspunten die (ook vanuit DO&I) in het eerste 

deel van het programma zijn genoemd en die in het vervolg van het programma verder uitgewerkt 

worden, voor zover deze binnen de scope vallen van het programma APV. De noodzaak van breed 

opleiden als behoefte in het werkveld wordt benadrukt. Geregeld is benoemd dat er meer zichtbare 

aandacht moet zijn voor de andere sectoren dan de GGZ, in het bijzonder de sectoren jeugd, 

ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Deze sectoren zijn zeker goed in beeld (juist ook ten aanzien 

van het ‘breed opleiden’), maar voor het vervolg van het programma moet dit dus explicieter 

benoemd worden en meegenomen worden in de adviesontwikkeling. (2) 

 

Aanbevolen wordt om gebruik te maken van proeftuinen bij de ontwikkeling van regionale 

samenwerkingsverbanden; dit is zeker voorzien en ook genoemd. (2) 

De overige genoemde aandachtspunten worden meegegeven aan het vervolg van het programma 

APV, waarbij gekeken zal worden naar de gewenste kaders en behoefte ten opzichte van het huidige 

model. (2) (4) 
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Didactische ontwikkelingen & Instrumenten: 

 

I. Competentieprofielen 

Enkele opmerkingen zijn gemaakt over de voorstellen ten aanzien van de competentieprofielen die in 

het kader van de huidige opleidingen al gebruikt worden. Uit reacties van de beroepsverenigingen 

komt naar voren dat competentieprofielen moeten volgen uit de beroepsprofielen en 

deskundigheidsgebieden die door deze verenigingen worden vastgesteld. De competentieprofielen 

voor de Gezondheidszorgpsycholoog zijn binnen het kader van het programma APV voor de 

opleidingen vooral in structuur aangepast conform die van de klinisch psycholoog, zodat de 

competentieprofielen op dezelfde manier gestructureerd worden. (1A) (2) (4). 

Ook zijn opmerkingen geplaatst over posities van diverse betrokkene in het opleiden, de 

financierbaarheid van veranderingen, zoals nadere eisen die aan opleiders worden gesteld. Deze 

aandachtspunten zijn in beeld, maar worden nog eens meegegeven aan de vervolgorganisatie. (2) 

 


