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Betreft: aanbiedingsbrief notitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische
vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam”
Geachte heer Blokhuis,
Met gepaste trots bieden wij de notitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische
vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” aan. Van 21 september tot 24 oktober
2021 heeft deze notitie ter consultatie voorgelegen aan de belangrijkste betrokken partijen uit
het veld.
Met deze positieve consultatiefase is het doel van de Opleidingsraad met de eerste fase van
het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) behaald: door middel
van interne discussies met alle relevante stakeholders in het veld zijn toekomstgerichte,
samenhangende adviezen gemaakt over innovatie in opleiden ten behoeve van de
psychologische zorgverlening. De partijen hebben overstijgend meegedacht over oplossingen
voor de huidige problemen zoals de wachtlijsten in de zorg, het probleem van het
‘’stuwmeer’’ en behoefte aan innovatie in de opleidingen. Een gedeeld uitgangspunt is de
verbetering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de sectoren waarin GZpsychologen en specialisten werkzaam zijn.
Met veel waardering voor de inzet en betrokkenheid heeft de Opleidingsraad de reacties uit
de consultatieronde bestudeerd. De Opleidingsraad streeft naar transparantie – om deze
reden wordt nagevraagd of alle indieners van een reactie tijdens de consultatieronde akkoord
zijn met het plaatsen van hun reactie op de website van de FGzPt.
Inhoudelijk volgt een analyse van de diverse reacties. De suggesties en commentaren van de
reagerende partijen zullen in aparte reacties specifiek worden geadresseerd, in samenhang met
de voorstellen voor de tweede fase van het APV.
Voor u ligt de hoofdnotitie van de eerste fase van het APV. De adviezen over de aansluiting
master-GZ en over de subsidieregeling Jeugd-GGZ zijn afgelopen vrijdag 29 oktober 2021
verstuurd naar de heer de Nood, afdelingshoofd Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën van
het Ministerie van VWS.
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Een aantal specifieke punten voor de tweede fase van het APV willen wij in deze
aanbiedingsbrief expliciet benoemen.
Ten eerste: de EVC-trajecten worden sterk ondersteund. Op basis van Eerder Verworven
Competenties kunnen masterpsychologen en –pedagogen versneld een BIG-registratie
verkrijgen, waardoor in korte tijd meer GZ-psychologen beschikbaar kunnen zijn. Het mes
snijdt hier aan twee kanten: enerzijds wordt het stuwmeer van ervaren masterpsychologen en
–pedagogen die nog niet in opleiding konden komen vanwege een tekort aan plaatsen,
verkleind. Anderzijds biedt deze aanpak een oplossing voor de lange wachtlijsten ontstaan
vanuit een tekort aan GZ-psychologen. Voorwaarde is aparte financiering voor deze
trajecten, naast de reguliere opleidingsbekostiging. Dit geldt ook voor de
implementatiekosten van de pilots met betrekking tot de aansluiting van de
masteropleidingen en de GZ-opleiding. Deze pilots vereisen ook continuering van de
betrokkenheid van het ministerie van OCW.
Daarnaast wordt vaak aandacht gevraagd voor onderwerpen als taakherschikking en
functiedifferentiatie. De uitkomst van de discussie hierover heeft uiteraard consequenties
voor de opleidingen en voor de mogelijkheden hiervan om duurzaam adaptief te kunnen zijn
aan de vraag vanuit de samenleving. Aandacht voor verschillende werkvelden en sectoren
wordt hierbij als essentieel gezien.
Het voeren van een dergelijke discussie is niet voorbehouden aan de Opleidingsraad,
aangezien dit bijvoorbeeld ook zaken betreffen die verder reiken dan de BIG-opleidingen.
Omdat deze discussie echter wel belangrijk is voor de ontwikkeling van de visie op de
continue modernisering van de opleidingen, het duurzaam adaptief kunnen zijn aan de vragen
uit de samenleving, te beginnen met de activiteiten in fase twee van APV, wil de
Opleidingsraad deze onderwerpen gaan bespreken met de betrokkenen.
Expliciet wordt aangegeven dat de orthopedagogische zorgverlening niet uit het oog verloren
moet worden en bij de volgende fase van het APV betrokken moet blijven - zeker ook omdat
de kwaliteit van zorg in jeugdveld veel aandacht nodig heeft en dit veld tegelijkertijd met
aparte wetgeving en brede zorgverlening eigen voorwaarden vraagt. De verschillende opties
ten aanzien van de master-GZ-aansluiting en de master-OG-aansluiting en de afstemming
hierin zullen onderdeel uitmaken van de volgende fase van het APV.
Bovenstaande wijst op de volgordelijkheid in de volgende fase van het APV: pas als duidelijk
is dat de EVC-trajecten een aparte financiering krijgen, kan deze van start gaan; pas als
duidelijk is hoeveel GZ-psychologen en specialisten nodig zijn, kunnen selectieve
masteropleidingen ingericht worden. Zonder selectieve masteropleidingen kan een stuwmeer
in de toekomst niet voorkomen worden, terwijl er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor het
voorkomen van andere mogelijke stuwmeren (voor bachelorstudenten bijvoorbeeld). Het
doel van een duurzame oplossing voor de afstemming tussen zorgvraag en –aanbod moet
daarbij leidend zijn.
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Bij deze bieden wij u, met veel dankbaarheid voor de inzet van alle betrokkenen, de notitie
van de eerste fase van het APV aan.
Met vriendelijke groet,
Namens de Opleidingsraad

Prof. dr. M. Schoorl
Voorzitter Opleidingsraad

