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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 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?  

• 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? 

• Meerdere praktijksettings (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? 

• 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? 

• 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/ 3/2018) Toekomstbestendig opleiden

- Ontwikkeling van de psychologische vervolgopleidingen in Nederland is 
succesvol: 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:

- capaciteit (tekorten), 

- financiering (kostendekkendheid, ‘alle sectoren moeten meebetalen’)

- toewijzing (maak kwaliteit leidend i.p.v. historie, meer stabiliteit), 

- governance (kloof tussen regelgeving en praktijk).

- Pleidooi:  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. 

• Proeftuinen

Stimulans door Stichting TOP t.a.v.  
opleiden in regionale samenwerkings-
verbanden.
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Casus GGZ-NHN
Samenwerking met gesloten beurs



GGZ- NHN late instromer

• December 2018

• P-opleiders – Raad van Bestuur

• Wie wordt samenwerkingspartner:

– Algemeen en GGz

– Erkende praktijkinstellingen in de regio

– Historische samenwerkingspartners

– Nieuwe samenwerkingspartners

– Diverse sectoren

• Januari 2019: startbijeenkomst



Proeftuin – start 2019

• Partners

• Start met bestuurders

• Uitwisselingsmodel met gesloten beurs

• Inhoud centraal

• Werving en selectie

• Contact RINO NH

• Feitelijke start instroom 2020



Deelnemers proeftuin GZ NH
• GGZ NHN

– Volwassenen & ouderen (3 plekken)

– Kind & jeugd (2 plekken)

• Amici Zorgt– basis GGZ (onderdeel GGZ NHN =aparte partner) (1 plek)

• Omring – ouderenzorg (1 plek)

• Abate – vrijgevestigde praktijk (1 plek)

• Heliomare – revalidatie (1 plek)

• Esdégé-Reigersdaal – VG sector (1 plek)

• Noord West Ziekenhuis (1 plek)

• Lijn 5 – VG sector kind & jeugd (2 plekken)

• Parlan – jeugdhulpverlening en S-GGZ (1 plek)

• Kenter Jeugdhulp – jeugdhulpverlening en S-GGZ (2 plekken)



Voor de start

• Bestuurlijke overeenkomst

• Gezamenlijke opleidingsvisie

• Afspraken over vormgeving werkgeverschap met HR

– Verlof, verzuim, aansprakelijkheid

• Toe werken naar gezamenlijk uniform 
detacheringsovereenkomst



Vervolg voor de start

• Pragmatisch aan de slag

- gezamenlijke selectie

• Bijeenkomst RINO NH en proeftuin

• Inventariseren van knelpunten 

• Samenwerken rond kansen 

– Gezamenlijke bijscholingsdag werkbegeleiders, supervisoren, 
praktijkopleiders

– Bijv. gezamenlijke cursus supervisoren



Gedeelde ambitie

• Breed opleiden

• Professionalisering: ontwikkelen en behoud van personeel in de 
regio en voor alle sectoren

• Verbeteren kwaliteit van de praktijkopleiding

• Samenwerking en onderlinge netwerken bevorderen



Positie regiehouder GGZ-NHN

• Voortrekker

– Keuze partners

– Voorstel voor opleidingsroutes 

– Voorstel verdeling bonusplaatsen

– Overleg RINO

– Agenda + opstellen stukken 

• Laagdrempelig

• Ruimdenkend, niet alles kan uniform <-> knopen doorhakken

• Meerdere jaren zijn nodig

• Tijdrovend !!



Model van uitruil

• 2 Partners worden aan elkaar gekoppeld

• Zij regelen onderling – start bij de ene partner, tweede jaar bij 
andere partner en vice versa

• De instelling waar de PIOG in dienst is, ontvangt de 
beschikbaarheidsbijdrage gedurende het gehele traject

• Praktijkopleider van de start blijft praktijkopleider van het gehele 
traject, werkbegeleider wisselt.



Model van opleidingsroutes

• Per jaar: 1 jaar 4 dagen bij A, 1 jaar 4 dagen bij B

• Per deel van de week: gehele opleiding 2 dagen bij A, 2 dagen 
bij B 

• Aandachtspunten:

– Verdeling behandeling en diagnostiek

– Vakantie, ziekte

– PIOG intervisie



Uitdagingen
• Selectie 

– Streven is gezamenlijk, maar ook al toegezegde trajecten
In ieder geval kennismaking met partner (die “nee” mag zeggen)

– Gedragsgericht selecteren op basis van tevoren bepaalde competenties 
(bijv. STARR methodiek)

• Arbeidsvoorwaarden

– Toewerken naar overeenkomsten

• PIOG’s

– We gaan hen betrekken bij dit proces en evaluatie

– CAO’s verschillen, hoe is dat voor hen?

• Afstemming over de trajecten bijv. PIOG’s in dezelfde 
opleidingsgroepen



Lastige situaties
Het traject samen waarmaken

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

– Ontevreden PIOG.

– Disfunctionerende / zieke PIOG (wie bepaalt en wie betaalt?).

– 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…



Knelpunten

• Regiefunctie vergoeding

• Contact opleidingsinstituut o.a. groepsindeling

• CAO’s die verschillen

• Arbeidsvoorwaarden die verschillen

• Verschillende sollicitatieprocedures

• Visie verschil rond selectie

• Positionering praktijkopleiders in de instelling

• Cultuur verschillen



Knelpunten vervolg

• Als werkgeverschap niet wisselt hoe registreer je bijv. vakanties 
en productie

• Uitruil gesloten beurs = gelijke start en uren

• Team wil soms grotere omvang aanstelling PIOG – maar lastig bij 
wisseling

• Team/afdeling vaker wisselen van PIOG

• Verlies productie omdat PIOG 2x opstart en afbouwt

• Kan PIOG voldoende aan al de leerdoelen toekomen?



Werk aan de Winkel

• Verbeterde samenwerking tussen partners in de regio

• Inhoudelijk breder opgeleide collega’s

• Samen staan voor kwaliteit in de regio

• Meer gekwalificeerd personeel in de regio door bonusplaatsen

• Overkoepelende investering regiehouder noodzakelijk maar ook
groot

• Wees flexibel!



Hoe?

Proeftuinen uitbreiden? 



Gedachten over de toekomst 1: 
Grote instellingen verleiden…

1 Het waarom benadrukken: Gemiddeld betere opleidingsplekken in 
Nederland.

2 Faciliteer regie instellingen in hun regierol. Mogelijk meer 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).



Gedachten over de toekomst 2: 
Kleine praktijken aanmoedigen tot 
samenwerking….

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

Een consortium omvat minimaal 3 (of 4) opleidingsplekken.



Gedachten over de toekomst 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 wellicht in de regelgeving opnemen 
dat er een opleidingsteam aanwezig is (conform huidige KEK) die 
gezamenlijk minimaal 3 (of 4) plekken opleiden, om kwetsbare plekken 
te verminderen.

• Hoofdopleiders: kunnen overwegen instellingen en plekken niet te 
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).



Gedachten over de toekomst 4: 
Wie kan wat doen:

• Nza: Kan mogelijk 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, inclusief passende 
vergoeding (ipv dat het hele contract op de 
werkbegeleider/praktijkhouder moet met max 1 fte). 



Gedachten over de toekomst 5: 
Wie kan wat doen

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

• LPO: LPO-leden kunnen elkaar aanmoedigen om als 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.



Wvttk


