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Geachte mevrouw Schoorl, 
 
Dank voor de uitnodiging om te reageren op het voorgenomen advies “Samen navigeren naar 
adaptieve psychologische vervolgopleidingen. Voor een leven lang bekwaam”. De Landelijke 
Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) herkent de geschetste 
knelpunten. Wij ondersteunen de denkrichting op hoofdlijnen, het is wel erg jammer dat het 
voorgenomen advies nog veel open eindjes heeft. Ook ontbreken op een aantal onderdelen nog 
heldere keuzes. Tot slot maken wij bezwaar tegen de veel te hoge eisen die de Opleidingsraad aan 
praktijkopleidingsinstellingen stelt.  
 
Gebrekkige aansluiting met nieuwe beroepenstructuur is een gemiste kans  
Het programma APV heeft er voor gekozen om uit te gaan van de bestaande beroepenstructuur en 
niet de breed gedragen psychologische beroepenstructuur die nu voorligt. Wij begrijpen deze keuze 
niet, hiermee doet het programma APV afbreuk aan het voorstel van de gezamenlijke beroeps- en 
brancheverenigingen.  
 
We verzoeken de Opleidingsraad met klem om in de volgende fase van het programma APV wel de 
nieuwe beroepenstructuur als uitgangspunt te hanteren. 
 
Directe aansluiting is niet voldoende, ook actie nodig op periode na 1e BIG-registratie 
De LVVP ondersteunt het voorstel van de Opleidingsraad om te komen tot een directe aansluiting. Bij 
een naadloze overgang vanuit de masteropleiding naar de BIG-opleiding geeft het advies van APV tot 
nu toe geen antwoord op de vraag hoe kandidaten voldoende praktische ervaring kunnen opdoen 
voor het afronden van de BIG-opleiding. Uit NIVEL-onderzoek1 blijkt dat slecht 35% van de 
opleidelingen van mening was dat het werken als regiebehandelaar voldoende aan bod kwam tijdens 
de opleiding. Voelen deze startende beroepsbeoefenaren zich daarmee onbekwaam? En op dit 
moment betreft dit NIVEL-onderzoek master-psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog die al een 
paar jaar bij een zorgaanbieder werkzaam zijn. Als er straks sprake is van directe aansluiting, zal dit 
percentage bij ongewijzigde omstandigheden nog lager zijn. 
 
Dit is voor ons een groot punt van zorg. Het is niet wenselijk als een kersverse BIG-geregistreerde gz-
psycholoog van 24 jaar zonder werkervaring in een vrijgevestigde praktijk daar wel meteen als 
regiebehandelaar zou kunnen starten. Dat komt de geestelijke gezondheidszorg in Nederland niet 
ten goede, maar doet daar juist afbreuk aan. Dat pleit niet alleen voor voldoende opleidingsplaatsen 
in de vrijgevestigde praktijk, ook is gerichte actie nodig om te komen tot een goede aansluiting van 
de gz-opleiding op de praktijk. In dit advies ontbreekt een concreet voorstel daarvoor.  
 

 
1 NIVEL, De kwaliteit van de opleiding GZ-psycholoog vanuit verschillende perspectieven, p.20 



 

Het is in onze ogen noodzakelijk om de ontwikkeling van gz-psychologen de eerste paar jaar na het 
verkrijgen van de BIG-registratie actief te volgen. We kunnen ons ook voorstellen dat in de eerste 
jaren na BIG-registratie nadere voorwaarden worden verbinden aan de uitoefening van het beroep, 
zoals eisen aan bij- en nascholing, supervisie en intervisie.  
 
We verzoeken de Opleidingsraad om  dit aspect in de volgende fase van het programma expliciet te 
onderzoeken en te komen tot een concreet voorstel. 
  
Onafhankelijk oordeel nodig bij inzetten EVC 
De LVVP ondersteunt het treffen van een overgangsregeling voor masterpsychologen die al jaren in 
de praktijk werkzaam zijn. Vanuit het belang van een verantwoorde patiëntenzorg zijn waarborgen 
nodig, zodat na de EVC in alle settingen  goed toegeruste beroepsbeoefenaren actief zijn. De EVC 
mag geen achterdeur zijn voor zorgaanbieders om ongekwalificeerd en goedkoop personeel in te 
zetten. Naast de eis dat de EVC-procedure alleen open moet staan voor mensen met een wo-master 
psychologie, is het noodzakelijk dat de toets op de competenties van elke opleideling plaatsvindt, 
onafhankelijk van de opleidingsinstelling en de praktijkopleiding waar de opleideling de opleiding 
volgt.  
 
Wij verzoeken de Opleidingsraad om deze eis expliciet op te nemen in het advies over EVC.  
 
Gezamenlijk opleiden als norm, daarbij past centraal werkgeverschap 
Vanuit de psychologische beroepsgroepen (gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch 
psychologen) werken in de vrijgevestigde praktijk meer dan 3.800 fte, bij de ggz-instellingen 5.300 fte 
en bij overige zorginstellingen iets meer dan 2.200 fte2. En deze beroepsbeoefenaren wisselen ook 
van werkomgeving. Van toekomstige beroepsbeoefenaren mag terecht worden verwacht dat zij 
zelfstandig kunnen behandelen in verschillende soorten werkorganisaties. Daarom ondersteunen we 
van harte het advies van de Opleidingsraad dat breed opleiden en gezamenlijk opleiden de norm 
moet zijn. 
 
Het opleiden bij zowel instellingen en vrijgevestigde praktijken heeft grote voordelen. Instellingen 
bieden juist verdieping op specifieke zorgpaden, in bijvoorbeeld vrijgevestigde praktijken doen 
opleidelingen juist veel ervaring op met het behandelen in de brede praktijk.  
 
De regelgeving en financiering rond het opleiden is complex en tijdrovend. In onze ogen moet de 
sector de schaarse tijd en middelen zo goed mogelijk inzetten om jonge beroepsbeoefenaren klaar te 
stomen voor de rol van regiebehandelaar.  De doelstelling van breed opleiden vraagt daarom in onze 
ogen om een duidelijke keuze voor centraal werkgeverschap. Het ontbreken van deze keuze is een 
groot gemis in dit advies. We vinden het advies over “samenwerking in SPOO” te vrijblijvend.  
 
We verzoeken de Opleidingsraad om in de hoofdnotitie expliciet uit te gaan van de optie centraal 
werkgeverschap.   
 
Samenvatting eisen praktijkopleidingsinstellingen doet geen recht aan werkgroep Meetbaarheid  
De samenvatting op pagina 17 van de hoofdnotitie en op pagina 24 en bijlage 5 van de Adviesnotitie 
Visie & Infrastructuur doet geheel geen recht aan de uitkomsten van de werkgroep Meetbaarheid. 
Bij vrijwel alle onderdelen ontbreekt de tekst van de bedoeling achter de betreffende parameter. Zo 
zijn in het concept-advies van de Opleidingsraad de eisen aan praktijkopleidingen voor de parameter 
“wetenschap” veel zwaarder dan in het advies van de werkgroep Meetbaarheid.  
 
 

 
2 Nivel (2019), Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2018, p.29 



 

De Adviesnotitie Visie & Infrastructuur vermeldt bij deze parameter voor de praktijkopleiding: 
Wetenschap:   Actief onderzoeksbeleid 

Aantal wetenschappelijke publicaties 
Aantal gepromoveerden 

 
Het Advies van de Werkgroep Meetbaarheid geeft bij deze parameter de volgende omschrijving wat 
van een praktijkopleiding mag worden verwacht als het gaat om het onderdeel “wetenschap”: 
Bedoeling: De praktijkopleidingsinstelling is gericht op het bevorderen van 

‘evidence-based practice’. Als een opleideling interesse heeft in de 
combinatie van klinisch werk en onderzoek, wordt hiervoor ruimte 
gecreëerd. De opleideling wordt hierin gestimuleerd. 

Vraagt van praktijkopleiding:  Draagt er zorg voor dat de opleideling deze vaardigheden in de 
praktijk kan toepassen en stimuleert dat door toegang te geven tot 
relevante data en het bevragen van de opleideling op de uitkomsten. 

 
De buitensporig hoge eisen die nu in het advies van de Opleidingsraad dreigen te landen, passen niet 
bij een toekomstbestendige brede opleiding. Het is straks vrijwel onmogelijk om gz-psychologen op 
te leiden bij kleinere zorgaanbieders en in de vrijgevestigde praktijk. We hebben eerder al 
aangetoond dat voldoende opleidingsplaatsen bij kleinere zorgaanbieders en vrijgevestigde 
praktijken van groot belang zijn om de doelstellingen van het APV te kunnen realiseren.  
 
Wij verzoeken de Opleidingsraad met klem om in de vervolgstappen het oorspronkelijke advies van de 
Werkgroep Meetbaarheid (zie bijlage) als basis te nemen en niet de tekst zoals deze nu in de 
Adviesnotitie Visie & Infrastructuur is opgenomen. 
 
In het advies ontbreekt het wegnemen van drempels voor opleiden in vrijgevestigde praktijken 
De afgelopen jaren heeft de FGZPT in haar eisen aan praktijkopleidingsinstellingen steeds meer 
oneigenlijke drempels opgeworpen voor vrijgevestigde praktijken om zich te kwalificeren als 
praktijkopleidingsinstelling. Een voorbeeld is een volstrekt niet-onderbouwde eis is dat per 1 januari 
2020 een praktijkopleider voor 0,5 fte in dienst moet zijn.  
 
Eerder hebben we al toegelicht waarom voldoende opleidingsplaatsen voor gz-psychologen en 
psychotherapeuten in de vrijgevestigde praktijk onontbeerlijk zijn. 
 
We verzoeken de Opleidingsraad om een voorstel te doen om deze misstand te corrigeren. 
 
Tot slot 
Wij wensen de Opleidingsraad veel succes bij de totstandkoming van het definitieve advies naar het 
ministerie van VWS. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Drs. Judith M. Veenendaal, 
Directeur LVVP 


