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CRT 
 
 
 
Utrecht, 29 november 2022 
 
 
 
Geachte voorzitter Commissie Registratie en Toezicht,  
 
Het LPO signaleert ongewenste situaties ten aanzien van individuele opleidelingen die worden 
opgeleid bij praktijkinstellingen die niet zelfstandig aan alle opleidingsvoorwaarden kunnen voldoen, 
bijvoorbeeld omdat deze instellingen te klein zijn of te eenzijdig in hun doelgroep en / of zorgaanbod.  
 
Diverse grote GGZ-praktijkopleidingsinstellingen worden bij herhaling benaderd door PIOGs 
(incidenteel ook PIOPs of GIOPs) of door managers van dergelijke instellingen, met ‘het verzoek om 
een externe stage te mogen lopen’.  
Aangezien opleiden ook planning en organisatie vergt en de infrastructuur van de grote GGz-
instellingen hier ook op gebaseerd is, leiden deze vragen regelmatig tot een negatieve respons, een 
grote zoektocht en onduidelijkheid voor de betreffende PIOG, en ongewenste uitloop van de 
opleiding (en daarmee gebruik van extra subsidiegelden, in geval subsidie was toegekend).  
 
We constateren dat: 

- er door de hoofdopleider geen reeds ondertekende samenwerkingsovereenkomst en heldere 
opleidingsroute als voorwaarde was gesteld voordat erkenning van de betreffende 
praktijkinstelling werd afgegeven;  

- sommige opleidelingen hun opleidingstraject zelf moeten regelen terwijl ze al zijn begonnen 
met de opleiding en ze dus geen garantie hebben dat dit lukt; 

- er in dit soort situaties geen praktijkopleider aanwezig is die over het hele traject gaat en zich 
hier ook verantwoordelijk voor voelt. 

 
Bij een check in het POI-register van de CRT blijkt het merendeel van deze praktijkinstellingen 
vermeld te staan als ‘erkend zonder voorwaarden’. Terwijl dat niet blijkt te kloppen.  
Dit leidt tot de vraag  of het überhaupt mogelijk is om een praktijkinstelling die niet zelfstandig aan 
de opleidingsvoorwaarden kan voldoen toch een zelfstandige erkenning te geven (op de voorwaarde 
dat ze met een andere partner samenwerken).  
 
Ook ten aanzien van de zogenaamde proeftuinen (die vanuit TOP een eigen toewijzingsproces voor 
subsidies kennen) bestaat vaak onduidelijkheid of een praktijkinstelling nu wel of niet zelfstandig is 
erkend en dus zelfstandig subsidie kan aanvragen.  
Een alternatieve aanpak zou kunnen zijn dat de erkenning in dat soort situaties gaat naar het (goed 
geformaliseerde) samenwerkingsverband.  
Het probleem is echter dat de huidige visitatieprotocollen niet voorzien in het visiteren van 
samenwerkingsverbanden en verder – voor zover wij hebben begrepen – dat TOP geen subsidie mag 
toekennen aan een samenwerkingsverband, alleen aan afzonderlijke praktijkinstellingen. 
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Tevens is onduidelijk hoe zo’n samenwerkingsverband in de praktijk moet worden vormgegeven. 
Moet dit een formele stichting zijn? Is de opleideling dan in dienst van deze stichting? en wat zijn 
hiervan de consequenties?  
 
Het LPO constateert naar aanleiding van bovenstaande dat het proces van erkenning van 
praktijkinstellingen niet goed (meer) lijkt aan te sluiten op de huidige opleidingspraktijk. We 
realiseren ons dat het opleiden in samenwerkingsverbanden ook onderwerp is van het programma 
APV. Maar we hebben ook op korte termijn behoefte aan meer duidelijkheid. 
 
Graag willen we de CRT daarom vragen om in gesprek met de hoofdopleiders heldere kaders te 
stellen voor erkenning van praktijkopleidingsinstellingen, door te definiëren wat nodig is voor: 

- Zelfstandige erkenning 
- Erkenning onder voorwaarden, en zo ja, welke voorwaarden dit zijn 
- Gedeeltelijke erkenning, en zo ja, op welke punten de erkenning betrekking heeft  

 
Is het mogelijk alle opleidingsinstellingen te verzoeken: 
• om alleen een erkenning zonder voorwaarden af te geven als een praktijkinstelling aantoonbaar 

in staat is om zelfstandig aan alle opleidingsvoorwaarden van de betreffende opleiding (GZ, PT, 
KP) te voldoen?  

• om in alle andere gevallen aan de CRT te laten weten of sprake is van een voorwaardelijke OF 
gedeeltelijk erkenning en zo ja, dit ook zo en met toelichting in het opleidingsregister op te 
nemen? En tevens te vermelden in het digitale visitatieprotocol zodat hoofdopleiders hieraan 
worden herinnerd tijdens de visitatie en een keuze kunnen maken. 

 
 
Wij vernemen graag uw reactie 
 
 
Namens het bestuur LPO 
 
Anneloes van den Broek 
Voorzitter 
 
 


