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LPO - Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober 2022 

1. Aan- en afwezigen 
Aanwezig: 
Bestuur 
Anneloes van den Broek (vz), Angelique van Diepen, Pieter Dingemanse, Sanne Kriens, Judith Ligthart 
Leden 
Marit Bierman, Tony Bloemendaal, Astrid Blok, Betty Butz, Hilke Cuylenborg, Birgit Deneer, Marlies 
Dijk, Hester Geerlinks, Teunis Hazel, Daan Jonker, Saskia Koning, Maaike Laurant, Patricia Oppen, 
Tonnie Prinsen-Reinders, Endang Rachid, Daphne Richter, Simone Rie, Calder Rokosch, Tamar 
Ruijten, Grietje Schaap, Agnes Scholing, Eddie Speelman, Date Veen, Alice Vegter, Joke Veeduin-van 
Loef, Wijnand Vlist, Hetty Vromen, Marie-José Vroom, Marjolein Wansink-Lokerman, Ingrid Wigard  

2. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom tijdens deze eerste live vergadering na Corona en 
tevens in een nieuwe locatie. 
Vanaf 14.30 sluiten Jacqueline van Roon en Arda Woltenbrink van Top-opleidingsplaatsen aan om 
een presentatie te geven over concept rapport van TOP-opleidingsplaatsen tav een nieuwe manier 
om opleidingsplekken te verdelen. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen ALV maart 2022 
Tekstueel: 
Pagina 4 - agendapunt 11 
"Er zijn wat mensen die al aan de gang zijn gegaan met fase 2 om vooruit te kunnen lopen." wijzigen 
in "Er is een aantal mensen betrokken bij de voorbereiding van fase 2." 
Voor het overige worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: 
Geen bijzonderheden. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
  
4.1. Capaciteitsorgaan 
Het Capaciteitsorgaan (Co) schrijft elke 3 jaar een  capaciteitsplan en naar verwachting komt er 
aanstaande november een volgend capaciteitsplan 2023-2027. Het wordt geadviseerd om dit plan 
door te nemen. Het eindigt met een advies over het benodigde  aantal opleidingsplekken dat het CO 
adviseert aan VWS. Het is aan VWS om te besluiten, op basis hiervan, hoeveel opleidingsplekken 
2024 gefinancierd worden. 
 
 
Tonnie Prinsen vraagt of er een idee is wat VWS gaat doen met de raming van het Capaciteitsorgaan 
in het licht van het Integraal Zorgakkoord. 
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Pieter Dingemanse antwoordt dat hij dat echt niet kan zeggen. Er is een drietal feiten in ieder geval 
bekend: 

• Het veld geeft aan dat er te weinig zorgmedewerkers zijn. 
• VWS heeft afgelopen jaren aan de bovenrand van het advies van het capaciteitsorgaan 

gezeten. 
• VWS heeft uitgesproken zich te willen houden aan de raming. 

Maar welke conclusie we hieruit moeten trekken, is geheel niet helder. 
 
4.2. Vraag betreffende einddatum diploma-uitreiking 
Er is een vraag ontvangen over de einddatum van de diploma-uitreiking. Deze vraag is neergelegd bij 
vLOGO, als opvolging van de brief die het LPO hierover eerder gestuurd heeft. Hier is nog geen 
duidelijkheid over wat vLOGO hier mee gedaan heeft. 
 
4.3. Zittingstermijn bestuursleden 
De bestuursleden hebben een bepaalde termijn waarvoor ze gekozen zijn. De termijn van de 
voorzitter, Anneloes van den Broek, is vorig jaar door de leden met een jaar verlengd. Zij is benoemd 
tot oktober 2023. Vanaf dat moment moet iemand haar rol gaan overnemen. Binnen het bestuur 
ambieert niemand deze functie. 
De voorzitter geeft aan zelf wel de voorkeur te hebben aan iemand die vanuit het bestuur 
doorstroomt, dus wellicht betekent dit dat het bestuur met één persoon kan worden uitgebreid. 
Het bestuur heeft ca 6 x per jaar een bestuursvergadering die sinds Corona veelal online 
plaatsvinden. Daarnaast zitten de bestuursleden in enkele overleggen en/of commissies die veelal 
wel live vergaderen. De tijd die een bestuurslid besteedt aan het LPO, is heel moeilijk aan te geven. 
 
Birgit de Neer stelt voor om alle leden per e-mail op de hoogte te stellen van de aankomende 
vacature met daarin omschreven wat de functie exact inhoudt en hoeveel tijd er ongeveer mee 
gemoeid gaat. 
De voorzitter zegt dit toe. 

5. Voorstellen nieuwe leden 
Voordat we van start gaan met het voorstellen van nieuwe leden wordt allereerst Marjolein Wansink 
bedankt voor al het werk dat zij heeft verzet. Online is er al afscheid van haar genomen als 
bestuurslid. Nu doen we dat live nog even over en ontvangt Marjolein namens het bestuur een bos 
bloemen. 
Marjolein bedankt voor de bloemen en geeft aan dat zij het LPO een ongelooflijk leuke club vindt en 
het erg leuk heeft gevonden om hierbij te hebben gezeten. 
 
De volgende leden stellen zichzelf kort voor: 

• Endang Rachid - Rivierduinen - opvolger van Daan Jonker. 
• Bettie Butz - Intergrin 
• Kim van Beest - Mondriaan 
• Hester Geerlinks - Interpspy 
• Daphne Richter - VVN 
• Tamara Ruijten - MetGGZ 
• Grietje Schaap - Mediant  
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6. Top info Toewijzingssystematiek (Jacqueline van Roon en 
Arda Wolterbeek ( Paul Poortvliet is vanwege ziekte verhinderd) 
Er is veel informatie toegestuurd over dit onderwerp. De voorzitter vat samen wat er de afgelopen 
periode allemaal is gedaan / gebeurd. 
De presentatie van TOP wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Aanvullende informatie: 

• De zorgvraag is aan het veranderen en de ontwikkeling voor de toekomst moet ook 
meegenomen worden. 

• Er mag alleen nog maar beschikt opgeleid worden, hierdoor is er oog nodig voor alle 
sectoren.  

• TOP is in 2019 al begonnen met het project, maar vanwege de start van het Programma APV 
hebben zij een pas op de plaats gedaan. Omdat het Programma APV lang loopt, kwamen zij 
in tijdsnood en komen ze, in opdracht van VWS, toch zelf met een tussentijdse oplossing. 

• De evaluatie van de proeftuinen wordt in de gedachte van het Programma APV uitgevraagd. 
• De verwachting is dat in de praktijk voor iedereen geldt dat alle aanvragen worden 

toegewezen in trede 3 (continuïteit). 
• Er zijn door het Capaciteitsorgaan en in het veld nog geen duidelijke grenzen aangegeven 

voor regio's. Daarom kan er nog niet regionaal worden toegewezen. 
• Er is geen bijzondere regel meer voor nieuwe toetreders. Als zij in een 

samenwerkingsverband zitten, krijgen ze automatisch plekken toegewezen. 
• Er waren voor dit jaar 832 plekken te verdelen waarvan 190 plekken aan 

proeftuindeelnemers werden toegewezen. 
 
Vragen: 
 
Als er veel mensen binnen de samenwerkingsverbanden worden opgeleid en jouw organisatie zit niet 
in een samenwerkingsverband, betekent dit dat het mogelijk is dat je geen plaatsen toegewezen 
krijgt? 
Antwoord TOP: Theoretisch gezien kan dit inderdaad gebeuren. Dat zal aankomend jaar niet het 
geval zijn, maar als we deze methode jarenlang gaan hanteren, dan kan dat. 
 
Geldt bij de toewijzing naast het HOV 2022-2021-2020 ook de norm voor samenwerkingsverband 
mee. 
Antwoord TOP: Nee, de samenwerkingsverbanden zitten in trede 2, het HOV geldt vanaf trede 3. 
 
Het gaat om de zorgvraag versus de opleidingskwaliteit. Als je een sectorale indeling maakt ga je 
daaraan voorbij. De opleidingskwaliteit wordt mede bepaald door infrastructuur etc. Daar waar 
mensen worden opgeleid, is niet perse de toekomstige werkplek van de betreffende PIOG. Er wordt 
nu toegewezen aan sectoren die niet zelfstandig mogen opleiden. Komt dit voldoende tot z'n recht in 
de voorliggende systematiek? 
Antwoord TOP: De opdracht die TOP heeft gekregen van VWS, is dat zij rekening moeten houden met 
sectoren. Als je trede 1 (sector) en trede 2 (samenwerkingsverband) omdraait, dan kan de verdeling 
per sector het aantal beschikbare plekken overstijgen en dan moet er alsnog naar de sectorverdeling 
gekeken gaan worden.  
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TOP krijgt vanuit het Capaciteitsorgaan cijfers tav de zorgvraag per sector.. Zij weten dus van tevoren 
hoeveel plekken er zijn en hoe deze plekken aan de verschillende sectoren moeten worden 
toegewezen. Operationeel is het dan het meest logisch om eerst de verdeling via de sectoren (trede 1) 
te doen en daarna pas te kijken naar de samenwerkingsverbanden (trede 2). 
Antwoord TOP: TOP mag niets zeggen over kwaliteit en mag alleen maar uitgaan van cijfers. Het 
enige criterium dat zij mogen hanteren is het hebben van een erkenning. 
 
De sectoren die niet zelfstandig mogen opleiden, moeten sowieso samenwerken, dus zou je ook met 
trede 2 kunnen beginnen.  
Antwoord TOP: TOP hanteert de samenwerkingen in de proeftuinen; hier zijn criteria voor opgesteld. 
De samenwerkingen die worden aangegaan door sectoren die niet zelfstandig mogen opleiden, is een 
andere vorm van samenwerking en daar wordt in het toewijzingsproces geen rekening mee 
gehouden. 
 
(Hilke van Cuylenborg) We doen de sectoren die niet zelfstandig mogen opleiden tekort. Er zijn 
bijvoorbeeld binnen de ouderenzorg goede opleidingsplekken. Zij hebben een opleidingserkenning 
met de voorwaarde dat opleidingen 25% stage moeten lopen binnen een andere sector. 
Antwoord Top: TOP wijst toe aan iedere instelling die een erkenning heeft, ongeacht of deze volledig 
zelfstandig mag opleiden of een verplichting heeft tot samenwerking. 
 
Er zijn instellingen die opleidingsplaatsen binnen verschillende sectoren hebben. Kunnen zij per 
sector opleidingsplaatsen toegewezen krijgen? 
Antwoord TOP: Het Capaciteitsorgaan maakt de verdeling van de plekken per sector. TOP geeft 
advies hoe deze plekken te verdelen binnen de sectoren binnen de kaders die zij hiervoor heeft 
gekregen. Dat betekent dat zij niet voor één instelling opleidingsplaatsen uit verschillende sectoren 
kunnen toewijzen. Dit is technisch en juridisch niet mogelijk. 
 
Zijn er proefberekeningen gedaan om te kijken hoe dit model dit jaar uitgepakt zou hebben? 
Antwoord TOP: Voor TOP is het van belang dat het veld achter dit model staat en niet achter de cijfers 
die hieruit gaan komen.  
Er zijn wel proefberekeningen gemaakt met fictieve percentages en percentages die de werkelijkheid 
benaderen. Deze resultaten worden niet bekend gemaakt. Er zijn doorrekeningen gedaan en er is 
geen grote verschuiving zichtbaar geworden. Helder is dat het voor een GGZ instelling wat lager 
uitkomt en voor verpleeghuis en ziekenhuiszorg wat hoger gaat uitkomen. Als er een te grote 
verschuiving zou plaatsvinden, dan was dit model niet voorgesteld. 
 
Waarom worden de vrijgevestigden als aparte sector gezien en kunnen deze niet onder de GGZ 
vallen? 
Antwoord TOP: Het Capaciteitsorgaan raamt zijn sectoren op basis van SBI codes bij de Kamer van 
Koophandel en die verschillen. 
 
Er is nu een sectorindeling. Wat maakt dat deze indeling gekozen is en is die indeling nog 
bediscussieerbaar? 
Antwoord TOP: Alles is bediscussieerbaar; er wordt wel gekeken hoe de huidige verdeling is ontstaan 
bij TOP en het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan is leidend in de verdeling van sectoren. Op 
minimaal gebied kan TOP hier een aanpassing in doen. 
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We kunnen concluderen dat er bij de leden in de diverse sectoren verschillende pijnpunten leven. 
Het niet meer onbeschikt mogen opleiden heeft impact, bij de ene sector meer dan bij de andere 
sector. 
 
Volgende week is er een bijeenkomst van de denktank en de voorzitter vraagt hiervoor om verdere 
input. De volgende punten worden genoemd: 

• Er leeft de zorg dat grote instellingen hun opleidingsplaatsen in de kleinere sectoren (lees 
tevens afdelingen met specifieke doelgroepen) mogelijk terugtrekken omdat deze kleinere 
sectoren al bij anderen worden toebedeeld. Hiermee wordt een goedlopende infrastructuur 
omver geworpen. 

• Op basis van de cijfers die TOP in juni heeft afgegeven kan een ieder voor zichzelf al een 
inschatting maken hoeveel plekken er worden toegewezen. 

• Het gevoel van polarisatie komt op. Het gaat over de kwaliteit van de opleiding. We hebben 
tijd nodig om de veranderingen te op ons te laten inwerken. We zouden elkaar juist moeten 
ondersteunen.  

• Het lijkt een tijdelijke oplossing of is de verwachting dat dit permanent gaat worden. Moeten 
we dan niet kijken hoe het loopt? In de zomer 2024 is het Programma APV klaar en dan komt 
er een definitief model. 

• De tijdelijkheid gaat iets doen met de indeling van de regio's, samenwerkingspartners. De 
overeenkomst tussen TOP en het Programma APV zijn de samenwerkingsverbanden. Wat 
gaat dit straks doen met de trede van de sectoren? 

• TOP zou transparanter moeten zijn in hun toekomstvisie. 
• Dat TOP zich niet baseert op cijfers heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zij voor 1 

januari 2023 klaar moeten zijn en dat het Capaciteitsorgaan pas in november met de 
verdelingscijfers. 

• De sectorindeling is niet duidelijk. Er is discrepantie tussen de sectorindeling van het 
Capaciteitsorgaan en TOP terwijl TOP zegt dat het Capaciteitsorgaan leidend is. 

• Heeft het Integraal Zorgakkoord effect op de verdeling vanhet Capaciteitsorgaan. 
• Het kan gebeuren dat er straks opleidingsinstellingen zijn die geen plekken meer toegewezen 

krijgen; dan is er een complete infrastructuur die niet gebruikt wordt. 
• Wat zijn er op dit moment voor zorgen in de zorg? Er is een probleem om specialisten te 

behouden, zij gaan naar vrijgevestigde praktijken waardoor het probleem bij de instellingen 
alleen maar groter wordt. Belang van integrale zorg (vanuit het IZA) en van daaruit; Wanneer 
je relevante sectoren ontmoedigt, dan ontstaat het risico dat deze de samenwerkingen gaan 
verminderen/verbreken. Je bereikt dan niet je beoogde resultaat. 

7. Commissies 
  
7.1. Commissie Buitenring 
De commissie is na de vorige ALV niet meer bijeen geweest. De volgende vergadering is morgen, de 
dag na de ALV. Zij nemen daarin alles mee wat er tijdens de ALV is besproken. 
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7.2. Tweedaagse Commissie 
Er is een commissie die bezig is met de organisatie van de Tweedaagse op woensdag 21 en 
donderdag 22 juni 2023 in de Kapellerput te Heeze. 
 
Kerndoelen: 

• gezelligheid 
• elkaar leren kennen 
• intervisie 
• kennis opfrissen, ophalen en opbouwen 
• lustrum vieren 

Voorbeeld programma: 
• ontvangst 09.30 uur 
• dagprogramma met lunch 
• vrije tijd voor eten 
• diner 
• overnachting en ontbijt 
• dagprogramma met lunch 
• feestelijke afsluiting om 17.00 uur 

Accreditatie wordt aangevraagd. 
 
De indicatie is dat het programma € 525 bij aanmelding vóór 1 december en € 575 na deze datum 
gaat kosten. Er wordt naar gestreefd om volgende week de inschrijving te openen. 
 
7.2. Intervisiecommissie 
De intervisiecommissie is sinds de vorige vergadering ook niet bij elkaar geweest.  
Het groepje van Ingrid en Maaike heeft nog geen voorzitter. Vandaag waren de overige leden van 
deze intervisiegroep niet aanwezig. Judith Ligthart vraagt om binnen deze groep een voorzitter aan 
te wijzen. 
 
De intervisiegroepen zijn vaste intervisiegroepen maar dat betekent niet dat er geen andere leden bij 
kunnen. Opvolgers van een lid worden automatisch ingedeeld in de intervisiegroep van het 
vertrekkende lid. 
 
7.3. Commissie Psychologisch Specialist Opleiding 
Het recente voorstel van het College om het aantal praktijkuren terug te brengen binnen de 
opleidingsuren is problematisch voor HCO KP. Die hebben hierover extra argumenten aangegeven 
richting het College. Dit wordt momenteel besproken en dat is nog in proces. 
 
Dit is in een eerdere ronde niet door hoofdopleiders voorgelegd aan het College. Nu het 
voorgenomen besluit er is, hebben zij dat wel gedaan. Er zijn ook gesprekken geweest met het 
College. 
Het is nog niet bekend wat hiermee gaat gebeuren. De hoofdopleiders hebben al wel aangegeven dit 
niet te gaan handhaven. 
 
 



LPO 
Stadsplateau 7 - 8.22 

3521AZ Utrecht 
info@p-opleiders.nl  

KvK 69605793 
IBAN NL70 INGB 0009 6769 35 

 
In het proces moet ook gekeken worden hoe dit een volgende keer voorkomen kan worden. Vanuit 
het LPO is contact opgenomen met het College en voortaan wordt het bestuur eerder meegenomen 
bij voorstellen tav wijziging regelgeving. 
 
7.4. Kascommissie 
Niet besproken, komt de volgende Algemene Ledenvergadering. 
 
7.5. ZPM-commissie 
De huidige commissieleden hebben zich niet meer gerealiseerd dat zij in deze commissie zitten. 
Date van der Veen gaat de voorzitter van deze commissie worden. Binnen de commissie wordt 
besproken of het zinvol is om deze commissie te laten voortbestaan. 

8. Vanuit de gremia 
  
8.1. FGzPt 
De nieuwe beroepenstructuur heeft mogelijk belangrijke implicaties voor de verschillende gremia 
van de FGzPt. Om die reden worden de ontwikkelingen nauw gevolgd. Ook de fusie van NIP en 
NVGzP is voor de FGzPt van belang. Nog besproken wordt wat dit voor consequenties heeft voor de 
FGzPt. 
 
Tonnie Prinsen meldt dat de FGzPt hoger beroep heeft aangetekend tegen een uitspraak in een zaak 
tussen een praktijkinstelling en VWS. In de huidige uitspraak is een aantal zaken naar het idee van de 
FGzPt niet meegenomen, waardoor de uitspraak (naar de mening van de FGzPt) onjuistheden bevat. 
Corrigeren hiervan is van belang voor een goede gang van zaken rond regelgeving en toezicht, zeker 
met het oog op het goed borgen hiervan in de toekomst.” 
 
Pieter Dingemanse voegt toe dat het voor ons vanzelfsprekend is dat de regels er zijn en wie ze 
handhaaft. Dat dit niet geborgd wordt, is wel een issue. Het is goed dat een FGzPt, in de persoon van 
Tonnie, hier aandacht aan besteedt. Dat verdient zeker onze credits. 
 
8.2. Opleidingsraad 
Op voorhand is er een document toegestuurd over de 2e fase van het programma APV. 
Er wordt nu een stuurgroep samengesteld. Vanuit de LPO is Ingrid Wigard aangesteld voor de 
stuurgroep. Ook voor de projectgroepen zijn LPO-leden aangemeld: 

• Maaike Laurant (Aansluiting Master GZ) 
• Saskia de Koning (Selectie) 
• Sanne Kriens (Governance en SPOO's) 
• Marit Bierman (PPV) 

Onder de projectgroepen zullen werkgroepen gevormd gaan worden. Deze zijn nog niet bekend. 
De stuurgroep komt in oktober bij elkaar. 
 
EVC is een apart project geworden. Er wordt gedacht om dit als een aparte stichting te positioneren. 
Op dit moment is er een beoogd stichtingsbestuur. Namens het LPO zal Pieter Dingemanse hierin 
plaatsnemen. 
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Er is bij VWS een aanvraag gedaan voor subsidie voor een pilot van naar verwachting ca 40 
opleidingsplekken. Dat gaat over 20 plekken voor route 2 (korte opleiding) en 20 plekken voor route 
3 (volledig 1-jarig traject). 
Hier moet een organisatie voor opgericht gaan worden, statuten, website, etc. Het zou kunnen zijn 
dat er binnen nu en een half jaar een invulling gaat komen van 40 plekken. Dit hangt van 
verschillende factoren af, maar eerst moet er duidelijkheid zijn over de subsidie. Daarna kan er aan 
gewerkt gaan worden. 
 
Vraag over route 1 t/m 4 
Op inhoud zitten we nog steeds op het uitvoeren van het vorig jaar opgeleverde EVC  rapport van het 
APV. 
 
Worden deze plekken in het land breed uitgezet? 
Pieter Dingemanse antwoordt dat er nog niet besloten is waar deze plekken worden uitgezet; dit 
wordt sowieso breed uitgezet zowel breed in het land als breed in de sectoren. Eén van de 
overwegingen is om het voorstel van het NIP te volgen om  voor deze pilot de proeftuinen te vragen of 
zij ertoe bereid zijn om daar een rol in te spreken. Dit is echter nog geen besluit. 
 
Is er nog iets aan de leden van het LPO te zeggen over wat er aan hen gevraagd gaat worden tav het 
APV? 
De voorzitter antwoordt dat zodra het noodzakelijk is, de leden geconsulteerd gaan worden. Er is wel 
maandelijks een overleg tussen de LPO-leden die een actieve rol hebben voor het Programma APV. 
 
Kunnen we voor onderling uitwisselen de website niet gebruiken? 
De meest up-to-date informatie is terug te vinden op de website van het APV. 
 
8.3. College 
Er is niemand aanwezig die hier iets over kan vertellen. 

9. Begroting 2023 
De begroting voor 2023 wordt kort besproken. Deze is opgesteld aan de hand van de cijfers die er dit 
jaar tot nu toe bekend zijn. 
De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige jaar is dat de secretariële kosten iets worden 
verlaagd. Er is ook besloten om geen contributieverhoging door te voeren in tegenstelling tot wat er 
vorig jaar werd verwacht. 
De tweedaagse is een aparte begroting en deze is berekend op break-even.  
 
Tonnie Prinsen vraagt waaruit de kosten van de organisatiecommissie en congressecretariaat 
bestaan voor de tweedaagse. 
De penningmeester legt uit dat dit de kosten zijn voor de ondersteuning van het bureau (A Solution). 
Anita Brouwer (A Solution) legt het onderscheid tussen deze kosten uit: 

• De kosten voor de organisatiecommissie betreffen de uren die het bureau besteedt aan de 
overall organisatie van de tweedaagse, onafhankelijk van het aantal deelnemers. Denk hierbij 
aan kosten als overleggen congrescommissie, opstellen begroting, contacten locatie, 
begeleiding tijdens tweedaagse, etc. 
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• De kosten voor het congressecretariaat zijn de kosten die per deelnemer worden gemaakt. 

Hierbij valt te denken aan het verwerken van de inschrijving, het produceren van 
gepersonaliseerde materialen, contacten met deelnemers, etc. 

 

10. Intervisiethema's bespreken 
Zijn er thema's uit de intervisie gekomen waarvan het goed zou zijn om deze LPO-breed te 
bespreken.  
 
De volgende thema's worden genoemd: 

• Positionering P-opleider binnen eigen organisatie ten opzichte van raad van bestuur, COC, 
enz. 

• Hoe ga je om met de verkorte opleiding binnen de GZ? 
• Constatering toenemende druk P-opleider door toenemende dillema’s. 
• Veiligheid in de organisatie zoals bijvoorbeeld het vernemen van grensoverschrijdend 

gedrag. 
• Opleideling komt in klachtenprocedure terecht. 

11. WVTTK 
Marit Bierman: 
Paul van der Heijden (hoofdopleider KP) heeft een invitational conference tav diagnostiek in de KP 
opleiding  gehouden. Aan de hand van 5 thema's zijn de groepen uiteen gegaan. 
Een van de thema's was dat diagnostiek en psychodiagnostiek een duidelijke rol kennen in 
opleidingen maar dat het lastig te behouden is. Op basis van de input wordt er een paper geschreven 
om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
Dit was een interessante bijeenkomst. 
 
Anneloes van den Broek: 
Anneloes en Yvonne Stikkelbroek zijn met 45 GIOSsen (2e, 3e en 4e jaars) en praktijkopleiders in 
Lissabon geweest. Zij hebben een heel mooi programma gehad deze week en interessante 
werkbezoeken gebracht. 
 
Agnes Scholing: 
Zij vindt het belangrijk om als LPO te staan voor het belang van positionering van de psychologisch 
specialist en het belang van onderzoeksmatig denken in de opleiding. Het belang van 
onderzoeksmatig denken in de opleiding kan op diverse manieren geborgd worden. De huidige 
manier, een onderzoek als eindproduct KP opleiding, heeft voor- en nadelen. Tegelijk is er de 
constatering dat de eisen aan het eindproduct voor KP opleiding geleidelijk aan verhoogd wordt tot 
een hoogte die niet haalbaar is EN variëren deze eisen per opleidingsinstelling. 
 
De voorzitter vraagt om feedback over deze locatie. 
De leden vinden het een goede, prettige locatie, alleen de akoestiek achterin de zaal is wat slecht.  
Amersfoort in plaats van Utrecht is ook geen enkel probleem. 
 
De volgende vergadering is live op woensdag 8 maart 2023 in Amersfoort. 
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Inhoud presentatie

• Context en probleemstelling
• Ontwerp proces
• Toewijzingssystematiek
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Context en probleemstelling

Toewijzingsgeschiedenis vanaf 2015
• Consequenties bij verdeling van schaarste
• Per definitie geen ideale oplossing mogelijk
• Voordelen- nadelen van HOV
• Opdracht VWS HOV van alleen beschikt opleiden, oog voor sectoren

Probleemstelling
• Korte termijn: gedragen transparante toewijzing die recht doet aan de zorgvraag 

per sector nu en in de toekomst.

Aandachtspunten:
• Monitoren en evalueren blijft noodzakelijk
• Goede aansluiting met P-APV
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Uitgangspunten toewijzen

• Opleiden voor het land, niet voor (individuele) arbeidsmarktproblematiek

• Opleiden van kwalitatief goede GZ-professionals, die breed inzetbaar zijn, met oog 
voor de ontwikkelingen in de zorgvraag. 

• Opleiden vraagt om een goede opleidingsinfrastructuur, met waarborgen voor 

kwaliteit en een breed aanbod aan routes met de mogelijkheid om in verschillende 

zorgcontexten opgeleid te worden in regionale samenwerking.
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Proces

• Aanpak met:
• Klankbordbijeenkomsten (open voor alle belanghebbenden)
• Meedenkgroep (APV, Opleidingsraad, LPO, VLOGO, HCO, SOTOP)
• Expertgroep (VWS, NZa, Capaciteitsorgaan, TOP, FGzPt)

• Cyclisch door elke stap voor te leggen
• Juni contouren toewijzing voor korte termijn en lange termijn
• September uitwerking van de korte termijn.
• November resultaten evaluatie samenwerkingsverbanden en uitkomst 

toewijzing.

• Besluitvorming door bestuur TOP
• Uitgangspunten korte termijn toewijzingssystematiek (september)
• Definitief besluit uitwerking korte termijn toewijzingssystematiek (november)

5
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Trede 1

Trede 2

Trede 3

Trede 4 

Step 01% verdeling van beschikbare 
opleidingsplaatsen naar sector op 
basis van zorgvraag.

Zorgvraag sectoren

Voorrang voor deelname aan 
regionaal samenwerkingsverband

Samenwerking

Voorrang op basis van beschikt 
HOV over 3 jaar

Continuïteit

Loting van beschikbare 
opleidingsplaatsen onder 
resterende aanvragen.

Loten

4. Loten

3. Continuïteit

2. Samenwerking

1. Zorgvraag sectoren

Toewijzing

Aanvragen TraploosTraploos
Zonder treden of het overslaan van 
treden.
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Voorbeeld getrapte toewijzing:
Totaal aantal aanvragen (A) = 1.000 (fictief)
Beschikbare plaatsen (B) = 800 (fictief)

VVT
8 % 

Gehandicaptenzorg
x %

Ziekenhuis
x%

Revalidatie 
x%

Vrijgevestigd
x%

GGZ
x%

Trede 1: VVT: Aanvragen (A) voor 100 plaatsen
Beschikbaar (B) 8 % x 800 =  64

Trede 2: 
Samenwerkingsverband?

Ja:
A 32

Nee:
A 68 Toewijzing (64)

Trede 3: historie/continuïteit      Ja:
A 20

Nee:
A 48

Trede 4: Loten 12 overgebleven plaatsen ingeloot: A 12uitgeloot: A 36

Afwijzing (36)
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Traploos

• Geen schaarste = traploos
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Trede zorgvraag sectoren

• Cijfers Capaciteitsorgaan
• Voorgenomen indeling in sectoren

• GGZ, VVT, GEH, VGP, ZKH, REV.
• Voorsortering op trede samenwerkingsverbanden.

Zorgvraag is:
• Vraag naar professionals per beroepsgroep 
• Cijfers gedifferentieerd naar GZ-psychologen, klinisch psychologen, 

psychotherapeuten, klinisch neuropsychologen en verpleegkundig 
specialisten GGZ. 
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Definiëring regionaal samenwerkingsverband conform huidige criteria 
proeftuinen:

1. Evenwicht POI-en die zelfstandig aan eisen voldoen en kleinere POI-en
2. Opleidingstraject bestaat uit minimaal twee praktijkgedeeltes
3. Samenwerkingsverband bevat minimaal 4 POI-en uit verschillende 

sectoren.
4. Samenwerkingsverband heeft bestuurlijke overeenkomst
5. Minimum opleidingsvolume is 8 gesubsidieerde plekken

• Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). 
Doorontwikkeling regionale samenwerkingsverbanden.
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• Conform huidige HOV o.b.v. afgelopen 3 jaar (T-1, T-2, T-3).
• Toewijzing 2024: 2022, 2021, 2020.

• Beschikt opleiden 
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• Na de eerste drie treden, waarbij uitkomst voor meerdere POI-en 
gelijk is en er minder beschikbare plaatsen zijn dan aanvragen. 
(aan het einde van de ‘trechter’). 

• Bij loting heeft iedere POI gelijke kansen. 

• TOP maakt nu al gebruik van loting
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Regio’s en nieuwe toetreders

• Toewijzing naar regio’s is op korte termijn niet mogelijk
• De getrapte systematiek biedt ruimte voor nieuwe toetreders
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Vervolgstappen in het proces

• Communicatieplan na veldpartijenbijeenkomst

• Monitoring en evaluatie toewijzing 2024

• Anticiperen op toewijzing op lange termijn
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