
LPO 6 september 2022 

 

Vragen en overwegingen bij ‘Notitie uitwerking korte termijn 2 september 
2022’. 

 

Toewijzingssystematiek 

- Opmerking bij criteria toewijzingssystematiek: investeringen die nu plaatsvinden hebben direct 

consequenties voor de lange termijn, dus dat onderscheid is ingewikkeld om te maken. Namelijk 

in de praktijk heeft toewijzing direct consequenties voor de infrastructuur die niet voor een 

tweetal jaren maar voor langere perioden opgetuigd worden. 

- de cijfers van het Capaciteitsorgaan (over vraag per sector) komen pas eind van het jaar. De 

keuze voor een model in september lijkt voorbarig omdat de cijfers mogelijk toch niet hard 

genoeg/juridisch houdbaar kunnen zijn? 

- Is de zorgvraag als basis voor verdeling hanteren roept vragen op? Gaat het niet eerder over 

volume van inzet van psychologen (in sommige sectoren is de inzet van een psycholoog slechts 

10% van de behandeling en zijn voor 90% andere disciplines betrokken terwijl in andere 

sectoren de inzet van de psycholoog 80-100% betreft) 

- Een terugkerend punt is dat er geen verwarring mag komen over kwaliteit van opleiden en 

personeelscapaciteit dat echt twee verschillende uitgangspunten zijn. Een 

arbeidsmarktprobleem wordt zo afgewenteld op opleidingskwaliteit. 

 

Sector verdeling 

- Wat is de definitie van rechtvaardig verdelen over sectoren? Iedereen even veel? Iedereen 

hetzelfde percentage van de aangevraagde plaatsen? Iedereen het percentage dat het 

Capaciteitsorgaan voor hen berekent? Is het een overweging om bij een rechtvaardige verdeling 

over sectoren de zorgvraag in combinatie met het volume aan psychologen dat werkt aan de 

zorgvraag te hanteren? 

- Uitgangspunt is altijd: “opleiden voor het land”. GZ-psychologen bewegen zich na afronding van 

de opleiding vrij door het land. Opgeleid worden ín een sector betekent niet vóór een sector. 

-  TOP heeft enkele jaren geleden het toewijzen aan sectoren losgelaten, in het kader van breed 

opleiden. In hoeverre is het bestuurlijk en juridisch te verantwoorden, dat hier opnieuw naar 

terug gegaan wordt? Is het ineens weer goed dat men in één sector wordt opgeleid? 

- Hoe wordt er voor gezorgd dat instellingen die in meerdere sectoren werkzaam zijn, adequaat 

toegewezen worden (denk aan senioren afdeling ggz, forensische afdelingen), maw: kunnen 

instellingen zich ook inschrijven voor MEERDERE sectoren?  

- Wat gebeurt er met intersectorale opleidingsroutes? Bv eerst volwassenen GGZ en dan 

beslissing na een half jaar toch VVT, hoe zit dat met de verdeling? Vaak worden omleidingsroute 

in de loop van het traject vastgesteld (ook omwille van organisatorische dynamiek en 

begeleidingscapaciteit die wisselt). Die vrijheid moet er zijn voor de POI’s. 



- Hoe werd tot een sectorindeling gekomen? Waarom wordt epilepsie apart onderscheiden en 

valt deze niet onder revalidatie? Wat maakt dat TOP hiertoe beslist? Kan gebruikt gemaakt 

worden van een landelijk vastgestelde sectorindeling?  

- Er is een inhoudelijk opleidingsprobleem als er voor sectorindeling wordt gekozen: sommige 

sectoren kunnen nu eenmaal beter tot een opleidingsaanbod komen (denk aan KBSsen, 

diagnostiek en behandelmogelijkheden) dan andere. Dan zal samenwerking tussen die sectoren 

weer een vereiste worden. Dit is een risico voor kwaliteit van opleiden. 

- Risico is dat samenwerkingen afgebroken worden omdat er toegewezen wordt aan andere 

sectoren. Nu wordt vanuit sommige samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld toegewezen aan de 

VVT of bGGZ. Als de ouderensector nu zelf plekken krijgt kan dit een negatief effect hebben. 

Verborgen sectoren in GGz instellingen worden nu niet meegeteld (in reguliere GGZ-instelling 

vindt ongeveer 12.5% van de opleidingsroutes plaats bij senioren bijvoorbeeld). 

 

Treden 

- Het werken met treden biedt mogelijkheid om meerdere factoren te combineren maar brengt 

tevens risico’s met zich mee. Echter een fout in een variabele, vooral bij trede 1 of 2, wordt niet 

meer gecorrigeerd en werkt door tot het einde. Dat houdt in dat de uitgangscijfers essentieel 

zijn. Volgorde van treden is zeer belangrijk. 

- De vraag is of er een volgordelijkheid gehanteerd moet worden. Het gaat uiteindelijk namelijk 

om de kwaliteit van opleiden en waar de opleiding het beste vorm gegeven wordt. Zoals eerder 

aangegeven: opleiden in een sector betekent niet opleiden vóór een sector! 

- De infrastructuur om op te leiden opbouwen kost minstens 5 jaar. Als dit niet voorop staat dan 

kan een sector een opleidingsplaats krijgen, maar niet invullen omdat er geen 

begeleidingscapaciteit is die alleen gedurende jaren opgebouwd kan worden (scholing WB en SV 

bijvoorbeeld). 

- Welke onderbouwing is er voor de splitsing tussen GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken? 

Ze behoren tot dezelfde sector, enkel de schaal (en mogelijk bedrijfsvorm) is verschillend 

- Nogmaals de vraag: wat gebeurt er met POI’s die meerdere sectoren aanbieden en zelf zorgen 
voor een evenredige verdeling (ggz, forensisch, jeugd, verslaving)?  

- Mogelijke Verbeteropties is een wijziging van volgorde van tredes: Hierbij denken we aan de 

trede ‘samenwerkingsverbanden’ boven de trede ‘verdeling naar sectoren’ . Argument hiervoor 
is dat het lange termijnperspectief is dat TOP gaat opleiden via toewijzen naar breed opleiden in 

samenwerkingsverbanden. 

 

- De impact van trede verdeling in sectoren kan pas beoordeeld worden als de cijfers beschikbaar 

zijn. Dat betekent dat september te vroeg is om tot een keuze te komen. De keuze dan maken 

lijkt onverantwoord. Moet de keuze in september al zo rigoureus of mag het een stap in de 

goede richting zijn? 

- Plotseling relatief veel opleiden in sectoren waar relatief weinig GZpsychologen werken: is het 

reëel om dit kwalitatief en kwantitatief te realiseren?  

 



Samenwerkingsverbanden 

- waar zijn de aantallen bij criterium 3 en 5 op gebaseerd? Dit brengt groot risico met zich mee 

weten we uit het verleden. Samenwerkingsverbanden kunnen op deze schaal uit de grond 

getrokken worden, gebaseerd op een economische prikkel (verkrijgen van subsidie en niet 

kwaliteit van opleiden als argument). Dit pleit voor niet te kleine samenwerkingsverbanden 

i.v.m. de professionaliteit. Schaalgrootte versterkt de kwaliteit van opleiden. 

- samenwerken gaat ook om het regionale netwerken, hetgeen de client ten goede komt.  

- opleiden staat voorop, de samenwerkingspartners moeten over de eigen instellingsgrenzen 

willen kijken. Afgelopen jaren zijn de instellingen die zelfstandig kunnen opleiden juist de 

proeftuinen begonnen. Dit was niet noodzakelijk voor de eigen instelling, maar noodzakelijk 

voor de kwaliteit van de opleiding. Het betekent ook investeren, 2 x opnieuw starten met een 

opleidingsdeelnemer, i.p.v. doorgaan met iemand die in de organisatie al bekend is. 

- Landelijk werkende instellingen met samenwerkingsverbanden (bijv. HSK) dienen ook de 

mogelijkheid te krijgen om in samenwerking op te leiden.  

- Sectoren onderscheiden is lastig! 

- Bespreekpunten 11, 12, 13: ontbreken in dit stuk.  

 

Continuïteit in opleiden: 

- De criteria die besproken worden zijn divers. Gebruik van HOV als maat voor continuïteit is al 

jaren een helder criterium en lijkt alles omvattend. 

- Het is niet duidelijk of een optimaal aantal bestaat als het gaat om opleidelingen per 

praktijkopleider. Er zijn hierover ook geen cijfers bekend alleen over het aantal per POI. 

- Er zijn instellingen waar meerdere praktijkopleiders werkzaam zijn, met diverse aantallen P-

opleidelingen (ook nog combi’s van GZ, PT en KP). Een groepsindeling van 2 jaar snijdt niet 
meteen hout. De opleiding tot GZ is variabel in tijd (er zijn ook deeltijders). Tijd om een 

dergelijke infrastructuur op te bouwen wordt geschat op 5 jaar. Continuïteit is een 

ontwikkelingsproces.  

 

Loting 

- Voor wie is dit wenselijk? En waarom? Niet voor de opleideling en ook niet voor de client. Loting 

is niet goed voor de continuïteit en kwaliteit en ongeschikt om op grote schaal toe te passen. 

Loting kan toegepast worden bij schaarste, maar dit gebeurt nu al. 

 

Regionaal toewijzen 

- Nog onduidelijk is wat een correcte regio-indeling is, nu nog te vroeg.  

 

 



Nieuwe toetreders 

- Het oneindig uitbreiden van POI’s is niet wenselijk of zonder risico’s. Bestaande POI’s 
vernieuwen ook doorgaans. De opmerking dat nieuwe toetreders vernieuwing kunnen brengen 

is niet gefundeerd: uit welke info blijkt dat bestaande aanbieders niet vernieuwen?  


