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De GZ-psycholoog als generalist

• Behoefte aan ‘breed opleiden’

• Hoe faciliteer je dit generalistische karakter

• Samenwerking in opleidingsverband



Beschrijving Proeftuinen

• Uitwisseling met gesloten beurs

• Centraal werkgeverschap met detachering

• Detachering zonder centraal werkgeverschap



Doelstelling van de inzet van proeftuinen

• Proeftuinen moeten informatie opleveren hoe TOP in de 
toekomst opleidingsplaatsen kan toewijzen aan regionale 
samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere 
instellingen/praktijken kunnen participeren en die over een 
passende infrastructuur beschikken om de GZ-psycholoog op te 
leiden als generalist.



Reikwijdte

• De proeftuinen hebben betrekking op de opleiding tot gz-
psycholoog.

• Het betreft de instroomplaatsen die worden toegewezen voor 
de jaren 2019 en 2020 en de opleidingsroutes die hiervoor 
worden gepland (vanaf 2020 betreft het daarmee 
doorstroomplaatsen).

• Het betreft instroomplaatsen voor de GGz sectoren (basis GGz 
en specialistische GGz, uitgevoerd in instellingen en 
vrijgevestigde praktijken), alsmede voor de sectoren 
gehandicaptenzorg, ouderenzorg, epilepsie, revalidatie en 
ziekenhuiszorg.



Waaraan moesten proeftuinen voldoen 
(spelregels)? 
a. Bij de start (kandidaat proeftuinen verklaren op bestuursniveau voor de toewijzing 2019 
- 1 april 2018 - dat de genoemde punten onder a. geregeld zijn)

• Instellingen/praktijken vormen een samenwerkingsverband dat als 
proeftuin gezamenlijk de verantwoordelijkheid wil dragen voor het 
breed opleiden van gz-psychologen.

• Het samenwerkingsverband is geformaliseerd en heeft de ambitie om 
een robuuste en vitale ondersteunende infrastructuur te realiseren om 
de piog’s optimaal te bedienen (piog en opleiden staan centraal).

• Een ‘grote’ instelling is zowel bestuurlijk als opleidingsmatig bereid 
hierin een trekkersrol te vervullen.

• Het samenwerkingsverband heeft tenminste een volume van 10 
instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog (toewijzing 2018).

• Het samenwerkingsverband wijst een of meer contactpersonen aan.



Waaraan moesten proeftuinen voldoen (spelregels)? 
b. Waar moeten de ‘oplossingen’ (aanpakken voor samen opleiden) aan voldoen? 
(kandidaat proeftuinen ondertekenen op bestuursniveau een intentieverklaring dat de 
genoemde punten onder b. in de loop van 2018 geregeld worden)

• Meerdere praktijksetting (minimaal 4 settings in 2 instellingen) 

• Gezamenlijke aanvraag van opleidingsplaatsen bij TOP. 

• Gezamenlijke visie op opleiden; een ‘opleidingsteam’ en ‘een 
opleidingsplan’. 



Waaraan moeten proeftuinen voldoen 
(spelregels)? Vervolg b

• Hoofdopleiders en opleidingsinstellingen worden actief 
betrokken (en keuren plekken goed)

• Gezamenlijke werving en selectie. 

• Regierol en verantwoordelijkheden zijn helder belegd. 

• Heldere afspraken over in- en uittreden, omgaan met conflicten 
etc. 

• Heldere afspraken over werkgeverschap en kostenverdeling. 



Waaraan moeten proeftuinen voldoen 
(spelregels)? c. Eisen met betrekking tot het proces (kandidaat proeftuinen 
verklaren bij de start aan de genoemde punten onder c. te zullen voldoen)

• De proeftuin is bereid om mee te werken aan een of meer 
platformbijeenkomsten om de opgedane kennis met collega-
proeftuinen te delen.

• De proeftuin werkt mee aan een (tussentijdse) evaluatie van de 
gezette stappen en de behaalde resultaten.

• De proeftuin is bereid om mee te denken over stappen die 
gezet kunnen worden om de gevonden oplossingen op grotere 
schaal in praktijk te brengen.





VWS (7/ 3/18)toekomstbestendig opleiden

P-opleiders geven aan dat ontwikkeling van de psychologische 
vervolgopleidingen in Nederland succesvol is (hooggekwalificeerde BIG-
psychologen die breed opgeleid worden, veel vraag vanuit werkgevers, 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor competenties in de 
praktijk, goede samenwerking tussen hoofdopleiders, praktijk- en 
opleidingsinstellingen). 

Aandachtspunten liggen volgens de p-opleiders op het gebied van 
capaciteit (tekorten), financiering (kostendekkendheid, ‘alle sectoren 
moeten meebetalen’), toewijzing (maak kwaliteit leidend i.p.v. historie, 
meer stabiliteit), en de governance (kloof tussen regelgeving en praktijk).

Ook de opleiders pleiten voor een duidelijke beroepenstructuur met één 
basisberoep, goed te onderscheiden specialismen en evt. een aantal 
uitstroomprofielen.



Eén van de concrete initiatieven
• Breed opleiden regionaal 

organiseren: besteed in de 
opleidingen nog meer 
aandacht aan de diverse 
(sub)domeinen binnen de GGZ 
(bijv. Jeugd, Ouderen, 
Forensisch, VG). Een 
opleidingsinfrastructuur die 
gebaseerd is op regionale 
samenwerking (‘opleiden in 
regionale consortia’) zou dit 
kunnen bevorderen. 

• Stichting TOP probeert opleiden 
in regionale samenwerkings-
verbanden te stimuleren via 
‘proeftuinen’.
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Wie wordt samenwerkingspartner?

• Algemeen en GGz

• Erkende praktijkinstellingen in de regio

• Historische samenwerkingspartners

• Nieuwe samenwerkingspartners

• Diverse sectoren



Casus Altrecht
Samenwerking met veelal centraal 
werkgeverschap



Samenwerkingspartners:

Indigo (Utrecht en A’foort) Specialistische Tandheelkunde

NOAGG (2x) Mentaal Beter (2x)

UU studentenpsychologen Zorgspectrum ouderenzorg

Praktijk Bunnik Atlant (ouderen klinisch)

Praktijk de Greev Kind en Jeugd Ijsselstein

Praktijk Maarssen

Hoofdpersoon eigen praktijk

Amerpoort

De Gezonde Zaak



Samenwerking: Hoe dan?

Het Vooroverleg

– 1 Visie: Gezamenlijke visie op opleiden (opleiden voor de markt). Eenmalig 
of lange termijn. 

– 2 financiën: Maak heldere afspraken over de financiën (salaris (welke 
cao, inschaling, aantal uren),arbeids- & opleidingsvoorwaarden 
(opleidingskosten (RINO, literatuur, leertherapie), productiviteit, . 

– 3 Werving: Eigen kandidaat eerst of samen selecteren, open/gesloten 
werving?

– 4 Beschikbaarheid begeleiding (werkbegeleider, supervisoren) 

– 5  Positie praktijkopleiders 



Samenwerking, hoe dan? 

Het vooroverleg:

– 6 Het contract, zowel samenwerkingsovereenkomst als 
detacheringsovereenkomst. 

– 7 verdeling werkzaamheden diagnostiek en behandeling

– 8 Trajecten (dakpan/cross over)

– Aantal uren/dagen, 

– 9 Wees flexibel. Bereidheid je aan te passen aan de situatie van de ander.

– 10 Intervisie en aanvullende scholing



Routing

• Routes tevoren vastgesteld op basis van gezamenlijke wensen

– Dagen (ruimtes, werkbegeleider)

– Aantal uren

– Verdeling diagnostiek/behandeling



Selecteren, hoe dan?

• Tevoren gestelde vacature per plek

• Gezamenlijke selectiecommissie (P-opleiding, afdeling en 
externe praktijk):

• Gedragsgericht interviewen volgens vast (en ingetrained) format 
adhv tevoren bepaalde competenties)

• 1 of 2 selectierondes.



Overeenkomsten (Altrecht)

• Samenwerkingsovereenkomst

Beschrijft de algemene samenwerking.

- intentie, verantwoordelijkheidsverdeling, selectie, voorwaarden 
opleidingsplek, 

• Detacheringsovereenkomst

- omvang, salariskosten, ziekte, vakantie, verzekering, vrijwaring 
BTW. 



Intervisie en refereer

• Maandelijkse intervisie (1,5 h) met onafhankelijke begeleiding

Maandelijks een extra bijeenkomst:

- Extra training literatuur zoeken (GGZ Kenniscentrum)

- Extra training financiën en zorgcontractering.



Samenwerken: Hoe dan?

Het traject samen waarmaken

– Werkbegeleider valt uit (ziek/zwanger/andere baan).

– Ontevreden PIOG.

– Dysfunctionerende / zieke PIOG (wie bepaalt en wie betaald?).

– PIOG met zwangerschaps- & ouderschapsverlof.

– Samenwerken en de RINO (vrijstellingen, opleidingsdagen).

Samenwerking in trouble:

- Meningsverschil over functioneren (wie is verantwoordelijk):

- Financiële randvoorwaarden veranderen gedurende het traject (CAO, 
NZA).



Afscheid nemen in de 
samenwerking

• Vanuit Altrecht

• Vanuit extern (plotseling)

• Vanuit extern (tevoren besproken, in overleg)

• Vanuit PIOG



hoe?

Proeftuinen uitbreiden? 



Proeftuinen uitbreiden 1: 
Grote instellingen verleiden…

1 Het waarom benadrukken: Gemiddeld betere opleidingsplekken in 
Nederland.

2 Faciliteer regie instellingen in hun regierol. Faciliteren in 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiën.

- Verantwoordelijkheden:

- Verantwoordelijk voor opleidingsomstandigheden van het gehele traject.

- Bevoegdheden:

- Onderaannemer zelf kunnen ‘erkennen’ via proeftuin (onder eigen visitatie).

- Kunnen ingrijpen in traject, dus: Opleidelingen ‘weg kunnen halen’ wanneer plek 
niet meer voldoet.

- Kunnen ingrijpen in begeleidingsstructuur  (andere werkbegeleider, externe 
supervisor) van onderaannemer.

- Financiën:

- Proeftuin opleidingsplek kost meer opleidingstijd (en dus geld).



Proeftuinen uitbreiden 2: Kleine praktijken 
verplichten tot samenwerking.

• Verplicht ‘kleine instellingen tot consortiavorming en een 
opleidingteam’, zodat opleidingstaken overgenomen kunnen 
worden.

Een consortium omvat minimaal 3 (of 4) opleidingsplekken.



Proeftuinen uitbreiden 3: Wie kan wat 
doen.

• Top opleidingsplaatsen: aanvraagdrempel instellen. Bv: kan verplicht 
stellen dat opleidingsplekken GZ alleen aangevraagd kunnen worden 
wanneer er minimaal 3 (of 4) plekken GZ tegelijk aangevraagd 
worden. 

 TOP opleidingsplaatsen: Kan meerjaren continuiteit van toewijzing aan 
consortia, rekening houdend met benodigde flexibiliteit in de 
instellingspraktijk (geen teruggeefboete, maar herverdeeloptie).

 FGZPt: Regelgeving (college) kan eisen dat er een opleidingsteam 
aanwezig is (conform huidige KEK) die gezamenlijk minimaal 3 (of 4) 
plekken opleiden, om kwetsbare plekken te verminderen.

• Hoofdopleiders: Instellingen en plekken niet erkennen waarbij niet 
samengewerkt wordt en/of waarbij geen vervanging beschikbaar is bij 
uitvallende opleiders of waarbij er niet opgeleid wordt op minimaal 2 
werkplekken. (liefst tevoren en niet bij IOP).



Proeftuinen uitbreiden 4: Wie kan wat 
doen:

• Nza: Kan het aantal opleidersuren in de berekening 
beschikbaarheidsbijdrage aanpassen aan benodigde uren voor 
samenwerking in proeftuinen (experts kunnen dat nadrukkelijker 
aangeven).

• Nza: Kan berekende aantal patiëntgebonden uren aanpassen 
aan de regelgeving (voor KP en GZ) ipv alleen kijken naar 
historische data voor 2015.

• Nza: kan wellicht aparte regeling voor regierol (regiebonus) 
overwegen. 

• Verzekeraars: kunnen in GBGGZ ook PIOG onder 
werkbegeleiding als contractant erkennen (ipv dat het hele 
contract op de werkbegeleider/praktijkhouder moet met max 1 
fte). 



Proeftuinen versterken 5: Wie kan 
wat doen

• RINO’s/hoofdopleiders: marktplaatsfunctie voor ‘koppelen 
consortia en praktijken’ (zeker bij aanvraag nieuwe 
erkenningen).

• LPO: LPO-leden kunnen gezamenlijk afspreken dat (alle) LPO-
leden regierol pakken en consortia opzetten met minimaal 3 (of 
4) plekken met andere instellingen.

• LPO: Expertgroep ‘opzetten consortia’ voor advisering en 
ondersteuning startende consortia.



Proeftuinen en de aansluiting Master 
GZ

• In de huidige (voorlopige) discussie: Selectieprocedure eerder 
(bij bachelor en master). Selectie Universiteit EN praktijkinstelling.

• Selecteren op potentie voordadt iemand in het veld werkzaam 
is geweest is vrijwel onmogelijk.

• Wanneer je samen opleidt wil je samen selecteren.

• Partners hebben wensen (ook tav werkervaring en aanvullende 
vooropleiding)

• Het bij elkaar brengen van de samenwerking met de Universiteit 
EN de samenwerking met de samenwerkingspartners vergt 
enige lenigheid.




