LANDELIJKE OPLEIDINGSRAAD PSYCHOLOGISCHE BIG-BEROEPEN

Aan het bestuur van LPO
Per mail: info@p-opleiders.nl
Utrecht, 26 januari 2022
Betreft: Reactie brief LPO op consultatieronde APV
Geachte mevrouw van den Broek,
Op 18 oktober 2021 heeft u aanbevelingen gegeven op de hoofdnotitie van het Programma
APV, “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam”,
waarin de verschillende onderdelen en thema’s van het programma APV zijn geïntegreerd.
Dit in het kader van de consultatieronde die de Opleidingsraad op grond van artikel 59, lid 2
van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut heeft uitgezet in de
periode van 21 september 2021 - 24 oktober 2021. In antwoord op uw brief heeft de
Opleidingsraad eerder aangekondigd dat u een aanvullende reactie zou krijgen op uw
aanbevelingen.
Algemeen
De Opleidingsraad heeft tijdens de consultatieronde 23 aanbevelingsbrieven ontvangen. De
consultatieronde heeft daarmee opnieuw de grote betrokkenheid van het veld en de interesse
in de onderwerpen van het programma en de visies daarop benadrukt. Vanuit de
verschillende belangen werd nog eens duidelijk dat er ten aanzien van een aantal
onderwerpen kritische kanttekeningen zijn en soms afwijkende of tegengestelde voorkeuren
van oplossingen bestaan. Tegelijkertijd is er ook veel steun voor de voorstellen, met de
nodige nuances die passen bij het stadium. De voorstellen geven oplossingsrichtingen aan:
het zijn geen tot in detail uitgewerkte plannen die zodanig geïmplementeerd dienen te
worden. Daarbij is van belang dat de voorstellen steeds het landelijke en maatschappelijke
belang als uitgangspunt hebben en dat op onderdelen de belangen, situatie en visies uiteen
kunnen lopen.
Uit de analyse van de aanbevelingen blijkt dat veel aanbevelingen reeds zijn meegewogen in
de totstandkoming van de voorstellen of, als dat nog niet mogelijk was, zijn opgenomen als
aandachtspunt of randvoorwaarde voor het vervolg of zijn benoemd in zogenaamde ‘Q&A’s’.
Dit past bij de betrokkenheid in het programma en de input die al geleverd is tijdens het
eerste deel van het programma door (vertegenwoordigers van) van de verschillende partijen.
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Ten aanzien van uw aanbevelingen
Hieronder geeft de Opleidingsraad zijn reactie op uw aanbevelingen en, waar dat nu mogelijk
is, op welke wijze uw aanbevelingen vervolg krijgen in het programma APV. Dit laatste houdt
verband met het feit dat sommige opmerkingen en aanbevelingen buiten de opdracht of
reikwijdte van het programma vallen. Die aanbevelingen moeten elders worden geadresseerd.
Waar dat geldt, is dat nader toegelicht. Ingeval uw aanbevelingen binnen de reikwijdte van het
programma APV vallen, zullen uw aanbevelingen meegegeven worden aan het vervolg van
het programma.
Hierbij is het van belang nog eens te benadrukken dat de hoofdnotitie een tussenstand
weergeeft, waarin de primaire kaders en contouren van oplossingsrichtingen zijn geschetst. In
het vervolg van het programma APV worden de diverse knelpunten, aandachtspunten en
genoemde randvoorwaarden nader onderzocht.
Wij zijn verheugd dat het LPO het merendeel van de adviezen steunt. Vanzelfsprekend
nemen wij, waar passend binnen de reikwijdte en competentie van programma APV, uw
suggesties ter harte.
Uw twijfels ten aanzien van de modellen van de Aansluiting Master-GZ zijn ons bekend en in
de overwegingen meegenomen. Aan de organisatie van de vervolgfase zal worden
meegegeven dat de vergelijkbaarheid van de twee nu voorliggende modellen goed in beeld
komen.
Wat betreft uw opmerkingen over onder andere de samenwerkingsverbanden, het
werkgeverschap en de suggestie aan te sluiten bij de proeftuinen worden meegegeven aan de
organisatie van het vervolg van het programma. Het is steeds het uitgangspunt geweest te
kijken naar wat er al gebeurt en de goede dingen als voorbeeld te betrekken.
Het voorstel dat u beschrijft om een aparte werkgroep te vormen die bekijkt of de
beschikbaarheidsbijdragetoewijzing meer adaptief georganiseerd kan worden is lastig, omdat
wij hier niet over gaan: dit kan in het programma APV dus niet zomaar in de opdracht
worden meegegeven. Wel is dit natuurlijk een belangrijk aandachtspunt of randvoorwaarde en
als zodanig ook al benoemd.
Dit geldt ook ten aanzien van de opmerkingen over de nodige financiële middelen voor
bijvoorbeeld EVC’s en scholingskosten voor opleiders: het zijn belangrijke aandachtspunten,
randvoorwaarden en die kunnen als zodanig benoemd worden, maar besluitvorming en
beïnvloeding hiervan ligt elders.
Uw verdere aanbevelingen van meer inhoudelijke aard, met kanttekeningen over de
uitvoerbaarheid, realisme naar uw indruk, worden meegegeven aan de organisatie van de
vervolgfase van het programma. Uiteraard wordt het LPO hier ook verder nauw in
betrokken.
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Openbaarmaking
De meeste partijen hebben toestemming gegeven hun reactie openbaar te maken. De
aanbevelingsbrieven zijn gepubliceerd op de website van de FGzPt, als bijlage van een
overzicht waarin alle gedane aanbevelingen in deze consultatieronde zijn opgenomen; dit
overzicht is voor de volledigheid ook meegezonden. Op de website zijn ook de hoofdnotitie,
de algemene toelichting en de aanbiedingsbrief van de Opleidingsraad te vinden.
Gezien de betrokkenheid van alle partijen om te komen tot Adaptieve Psychologische
Vervolgopleidingen en daarmee samenhangend verbeteringen in de zorgverlening door een
duurzame beschikbaarheid van voldoende en adequaat gekwalificeerde professionals, hoopt
de Opleidingsraad op voortzetting van uw inzet in het vervolg van het programma APV.
Met vriendelijke groet,
Namens de Opleidingsraad

Prof. Dr. Anneloes van Baar,
wnd. voorzitter Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen

Bijlage: Overzicht aanbevelingen

