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I. Inleiding en achtergrond  

 

Waarom een visie op opleiden tot 2030? 
De zorg is voortdurend in beweging, als gevolg van een toenemende complexiteit van de 
samenleving. 
Deze complexiteit en maatschappelijke ontwikkelingen vergen dat de aanpak van de 
opleidingen daar zo goed mogelijk bij aansluit. In deze visie van de Opleidingsraad beschrijven 

we hoe toekomstbestendige opleidingen kunnen inspelen en anticiperen op een veranderende 
zorgvraag met uitdagende arbeidsmarktvraagstukken.  

 
Aanleiding 
De behoefte aan een nieuwe visie op opleiden is in het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018 – 2022 
als volgt benoemd (zie ook de bijlage): 

 
“Partijen spannen zich in voor toekomstbestendige medische (vervolg)opleidingen in de 
ggz, waarin ook preventie – waaronder voeding en leefstijl - complexe 
samenwerkingsvraagstukken en de inzet van innovatie/eHealth zijn verankerd. Voor de 
psychiater worden deze elementen meegenomen in het nieuwe opleidingsplan dat naar 
verwachting eind 2019 gereed is. De beroepsgroepen zorgen voor afstemming tussen 
de verschillende opleidingsplannen.  

Zvw-partijen gaan gezamenlijk verkennen hoe de kwaliteit van de vervolgopleidingen in 
de ggz verbeterd kan worden met een andere landelijke (of regionale) 
opleidingsinfrastructuur.” 

 

Ook tijdens recente invitational conferences van VWS en de Opleidingsraad kwam het 
onderwerp aan de orde. Zo staat in het verslag van de  VWS-conferentie van 1 nov 2018 
beschreven:  
 

“Visie: verbinding tussen zorgvraag van de toekomst en hoe deze via opleiding beantwoord kan 
worden. Hierbij ook gebruik maken van wat er al in gang is gezet.” 

 

Tijdens de invitational conference van de Opleidingsraad op 1 februari 2019 is 
toekomstbestendig opleiden ook uitgebreid aan de orde geweest. Dat leidde tot een aantal 
suggesties, die in deze visie verwerkt zijn. 

 

 
Kernvraag 

 
Wat is er nodig om de toekomstige professionals op te leiden, zodat zij voortdurend 

kunnen meebewegen met de veranderende zorgvraag? 

 
Uitgangspunten  

Bij de ontwikkeling van deze visie zijn we uitgegaan van de missie:  
 

De burger en de samenleving als geheel behoren er op te kunnen vertrouwen dat te 
allen tijde aan de reële verwachtingen van de burger over kwaliteit van zorg en 
kwaliteit van leven (door signalering, preventie en interventie ) en aan de 
maatschappelijke vraag naar zorg, voldaan kan worden. Om dit te kunnen realiseren 
zijn professionals vereist die beschikken over de juiste bekwaamheden, verkregen, 
onderhouden en geborgd door een goede opleiding en bij- en nascholing.  

Voor adequate zorgverlening zijn opleidingstrajecten nodig, incl. gereguleerde bij- of 
nascholing. waarin kennis en klinische competenties aan bod komen, die geborgd worden door 
een systeem van registratie en herregistratie zoals in de wet BIG geregeld is.  



 

 

 

 

Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen 

Pagina 3 van 10 
 

 
Beantwoording van de kernvraag gaat dus over kwaliteit en kwantiteit; voldoende en adequaat 

opgeleide professionals. 
 
Ten behoeve van deze visie zijn volgende vragen leidraad geweest: 

▪ Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in zorgvraag die gevolgen kunnen hebben voor 

de gevraagde competenties van de professional 

▪ Welke consequenties vloeien hier uit voort?  

▪ Waar moet de komende jaren dan in het bijzonder aandacht aan worden besteed, of: 

wat heeft prioriteit in de komende jaren? 

 
 
Over welke opleidingen gaat het (niet)?  
Deze visie gaat over het opleiden van niet-medische, academisch geschoolde professionals met 
een functie in de zorgverlening, binnen de ggz en de andere sectoren waar BIG-psy-
professionals werkzaam zijn, van startkwalificatie tot en met het levenslang leren. 
 

De visie gaat niet over ‘de toekomstige ggz, of: ‘de toekomstige  beantwoording van de 
zorgvraag in het algemeen’. Ook gaat het niet over het hele beroepenveld in de ggz en de 
samenhang hierbinnen. 
 
Aanzet tot discussie en gesprek 
Hoewel deze visie bijdraagt aan de punten genoemd in het Bestuurlijk Akkoord, moet de visie 

worden gezien als een startnotitie. We benoemen de gewenste randvoorwaarden voor 

organisatie en uitkomsten. Met de partijen die een publieke verantwoordelijkheid in dragen en 
vertegenwoordigers van cliënten/naasten, moeten de randvoorwaarden worden 
doorontwikkeld. Binnen de FGzPt gaat het dan vooral om de beroepsverenigingen, het College 
en de CRT.   
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II. Ontwikkeling zorgvraag tot 2030 

 

Er wordt opgeleid om een toekomstige zorgvraag, op het macroniveau van de samenleving en 
op het individuele niveau van de burger, te kunnen beantwoorden. We zien de volgende 
ontwikkelingen in vraag, aanbod en maatschappelijke kaders, die relevant zijn voor de 
toekomstige relatie tussen zorgvrager en zorgprofessional (voor toelichting zie Bijlage XXX): 
 
Visie op ‘gezondheid’ verandert 
De ontwikkelingen in de zorgvraag (vraag naar zorg of om hulp) zijn bepalend voor de inhoud 

van opleidingen. Een zorgvraag vloeit voort uit een gesignaleerd probleem in ‘gezondheid’. Wat 

onder ‘gezondheid’ wordt verstaan is aan verandering onderhevig; steeds vaker wordt de 
omschrijving van Huber et al (2011)1 gehanteerd: ‘Het vermogen zich aan te passen en eigen 
regie te voeren, in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven’. 
 
We zien een proces van de-medicalisering, een verschuiving van het biomedische model naar 

een meer inclusief medisch-psychosociaal gezondheidsbegrip. Hierbij komt de cliënt centraal te 
staan; de eigen omgeving krijgt een grotere rol, de cliënt heeft regie over de aanpak, er 
gebeurt zoveel mogelijk ambulant in plaats van intramuraal en er wordt rekening gehouden 
met diversiteit en inclusiviteit. Ook de maatschappelijke visie op de vraag wanneer sprake is 
van een te behandelen probleem, incl. doelstelling t.a.v. persoonlijk en maatschappelijk 
functioneren, verandert. We zien normalisering van wat eerder als ziekte werd beschouwd. Een 

beweging van patiënt, naar cliënt, naar burger, als subject. Preventie en vroegsignalering, 
bijvoorbeeld gericht op het omgaan met een probleem, en het waar mogelijk samen beslissen, 
wordt dan ook steeds belangrijker. 

 
Demografisch en maatschappelijk gezien zijn de belangrijkste ontwikkelingen: vergrijzing (dus 
stijging van de zorgvraag: in aantal en meer chronisch), ontgroening (afname van het aantal 
jongeren; met gevolgen voor de arbeidsmarkt), financiële kaders (macrobudgettering; 

bijvoorbeeld een groter beroep op zelfredzaamheid), multi-culturaliteit (de samenstelling van 
de samenleving verandert; diversiteit). Problematisch hierbij zijn de consequenties van de 
wisselende maatregelen uit de wens van de overheid om het stelsel duurzaam betaalbaar te 
houden. De veranderingen in het stelsel en de bekostiging van de zorg, evenals de wisselende 
visie op de rol van de ggz, zowel politiek als publiek, hebben directe gevolgen voor de 
organisatie van het zorgaanbod.  
 

Inhoudelijke en technologische veranderingen 
Geleidelijk ontstaat meer inzicht in het belang en de mogelijkheden van vroegsignalering, 
digitale diagnostische mogelijkheden en behandelopties (e-health, e-learning) en meer kennis 

over combinaties van problemen (bijvoorbeeld verstandelijk beperkten met psychische 
problematiek, forensische zorg, geriatrische zorg). Er is in korte tijd een groot aantal 
initiatieven ingezet2 vanuit overheid en veldpartijen3 om de ontwikkelingen te beheersen en 

een duurzame toekomst in hulpverlening te realiseren, met het oog op de genoemde 
ontwikkelingen.  

                                                 
1 Huber, M. et al.: Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of 

health: a mixed methods study. BMJ (2015), en: Huber, M. et al.: How should we define 
health? BMJ 2011;343 
 
2 bijv. Kwaliteitsstatuut, kwaliteitskader Jeugd, Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018 – 2022 en 

eerdere. 

 
3 Zie bijv. kwaliteitsontwikkeling vanuit het beroepenveld en patiënten- en naastenorganisaties in Akwa 
verband en initiatieven als ‘redesigning psychiatry’ (http://www.redesigningpsychiatry.org) en ‘de nieuwe 
ggz’ (http://www.denieuweggz.nl/wat/) 

 

http://www.redesigningpsychiatry.org/
http://www.denieuweggz.nl/wat/
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Vanuit de overheid zijn nieuwe grote veranderingen voorzien, zoals een wijziging van het 
bekostigingsstelsel.  Een recente analyse4 maakt duidelijk dat verdere wijzigingen ook 

noodzakelijk zijn om de houdbaarheid van een kwalitatief goede ggz te garanderen. De 
veranderingen hebben hoe dan ook consequenties voor het zorgaanbod en de opleidingen voor 
de professionals die dat moeten realiseren. De gevolgen betreffen de inhoud van de 
opleidingen en de zorg, maar zijn ook van belang om er voor te blijven zorgen dat het voor 
voldoende mensen aantrekkelijk is om professioneel in de zorg te gaan werken. 
  

                                                 
4 kpmg: kpmg health check GGZ, 8 aug. 2019 
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III. Consequenties voor hulpverlening en opleidingen 

Door de ontwikkelingen die we in hoofdstuk II schetsten verandert de visie op gezondheid, 

ziekte en benodigde zorg, en hiermee de rol van de diverse hulpverleners. De toenemende 
complexiteit van de zorgvraag (waaronder het vaker aanwezig zijn van meerdere 
aandoeningen tegelijkertijd: multimorbiditeit) stelt andere eisen aan de (zorg)competenties 
van verantwoordelijke zorgprofessionals voor regie. Tegelijkertijd wordt van hen ook meer 
verantwoording en zichtbaarheid verwacht. De regierol zelf vereist managementvaardigheden 
en bestuurlijk inzicht. 
Vanuit de noodzaak om kosten te besparen bij de toenemende zorgvraag, maar ook om 

voldoende beschikbare hulpverleners te kunnen inzetten, worden taakherschikking en 

substitutie belangrijker, naast de inzet van ervaringsdeskundigen. Dat brengt meer 
overdrachtsmomenten en meer coördinatievragen en stelt eisen aan ‘door de lijnen heen’ 
kunnen handelen, aan samenwerken, multidisciplinair en in netwerken. 
Dit vraagt om antwoorden op onder meer de volgende vragen: 
 
Wat is nodig in vakinhoudelijke competenties, als ook in aantallen zorgverleners, om de 

toekomstige zorgvraag, op individueel en macro niveau, te beantwoorden? Hoe wordt dit 
‘geclusterd’ tot een beroep? Welke eisen worden dan aan de uitstromende professional na de 
opleiding gesteld, vanuit professioneel-technisch perspectief, vanuit de zorgvrager en vanuit de 
samenleving? Welke eisen moeten aan de opleidingen worden gesteld en door wie? Wat is 
nodig om de realisatie van die eisen te beoordelen en te borgen? Welke middelen en overige 
randvoorwaarden (zoals landelijke structuur) zijn dan nodig om dit duurzaam, effectief en 

doelmatig, te kunnen realiseren? 
 
Opdracht 

 
De opdracht voor ‘de Nederlandse opleidingen’ kunnen we samenvatten in deze opdracht: 
Voortdurende adaptatie van de kwaliteit en aantallen van de professionals aan de 
gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de samenleving. Opleiden en levenslang 

leren is essentieel voor de kwaliteit van zorg. 
 
De opdracht richt zich op drie thema’s: 
 

1. Opleidingsinfrastructuur (uitvoering/systematiek/structuur) aanpassen aan 

toekomstige ontwikkelingen;  

2. Continue adaptatie aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vereist continuïteit in 

het leertraject, over de gehele opleiding, van master tot specialist, inclusief 

voortdurende toetsing van competenties, levenslang, met voortdurende aandacht voor 

deskundigheidsbevordering; 

3. Expliciete verbinding van de expertise van de scientist-practitioner tijdens en na het 

gehele opleidingstraject met de kwaliteit van zorg en (wetenschappelijke) innovaties. 

We lichten deze thema’s hierna toe. 
 

1. Opleidingsinfrastructuur aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen 

De inrichting en infrastructuur van het opleidingsveld is instrumenteel voor het opleiden: de 
infrastructuur dient doeltreffend en doelmatig het benodigde aantal professionals te realiseren 
met de vastgestelde competenties en kwaliteit. Deze opdracht is in het bijzonder kritisch 

omdat het om professionals in een publiek domein gaat, met een registratie en 
positiebescherming op grond van wet- en regelgeving. Dit kritische aspect gaat niet alleen over 
de basis- en specialistische opleidingen, maar ook om de bij- en nascholing voor herregistratie. 
Dit alles stelt eisen aan organisatie, uitvoering en governance. Innovatie en voortdurende 
actieve kennisdeling, zonder grenzen, en de aansluiting op ervaringsdeskundigheid en de 

ervaringen van opleidelingen zijn essentieel en dienen systematisch te worden geborgd. Passief 
kennis ter beschikking stellen, is niet genoeg.  
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De daadwerkelijke invulling van de zorgverlening kan per sector en doelgroep verschillen, 
bijvoorbeeld voor GGZ, Verstandelijk Beperkten, Forensische Zorg, Kinder & Jeugd, Ouderen. 

De opleidingsstructuur zal hierop aansluiten en intersectoraal opleiden bevorderen.  
 
Omdat geen stelselwijziging wordt beoogd, is de vigerende wetgeving het kader. Wel kan het 
gewenst zijn om de hierop gebaseerde regelgeving aan te passen. Ook wordt toenemend 
duidelijk dat er zorg gevraagd wordt die veiligheidsrisico’s of effectiviteitsrisico’s voor de 
zorgvrager in zich hebben, indien de competenties van de hulpverlener niet geborgd zijn door 

opleiding en registratie. Veiligheid (zowel voor zorgvrager als hulpverlener) dient voorop te 
staan. Het is gewenst om dit nader te inventariseren en te omschrijven in noodzakelijke 

competenties en deze zo nodig als ‘voorbehouden handeling’ ex Wet BIG te kwalificeren.  
Verder zal, meer geobjectiveerd, inzicht moeten worden verkregen in de kwaliteit van de 
opleidingen en opgeleiden en in het aanbod op het gebied van ‘levenslang leren’. Dit is van 
waarde in het kader van transparantie, keuze-informatie voor opleidingen, toewijzing 
gesubsidieerde opleidingsplaatsen en als informatie om de kwaliteit continu te verbeteren. Het 

is van belang eerst de indicatoren te beschrijven, die voldoende voorspellend zijn voor de 
kwaliteit, en ze daarna te gebruiken voor de omschreven doelen.  
 
Eenvoud loont 
De toenemende complexiteit, gecombineerd met de uitdagingen in kwaliteit, aantallen, 
doelmatigheid en inzichtelijkheid, maken opleidingen in netwerken of 
samenwerkingsverbanden gewenst; landelijk en regionaal. Er is nog niet altijd sprake van een 

‘opleidingscontinuüm’: een goede aansluiting tussen de diverse opleidingen, van master en  Gz 
psychologen en specialisten tot nascholing. Verbetering hiervan verlangt duidelijke posities van 
inhoudelijke en systeemverantwoordelijken en afstemming tussen universitaire posities en de 

klinische praktijk, opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en zorgaanbieders. 
Hierbij geldt: eenvoud loont.  
Een toekomstbestendige opleidingsinfrastructuur moet uiteraard aansluiten op gedegen 

ramingen van aantallen gesubsidieerde plaatsen tegen een adequate financiële bijdrage. Het 
maakt ramingen en planningen eenvoudiger als uitsluitend op beschikte plaatsen wordt 
opgeleid, zoals bij de andere, gesubsidieerde opleidingen voor de Artikel 3 Wet BIG-beroepen. 
Ook sectoreisen en doelgroep eigenschappen zijn van belang. De raming en planning van 
benodigde opleidingsplaatsen is nu niet optimaal; in de huidige raming ontbreken belangrijke 
invloeden op de daadwerkelijk realiseerbare inzet van opleidelingen en opgeleiden, zoals het 
werk van hulpverleners met enkel een masterdiploma. De aard van (meerjarig) opleiden en de 

inzet van medewerkers hierin, maakt dat het niet eenvoudig jaarlijks gewijzigd kan worden. Er 
is echter geen meerjarenplanning en toekenning van opleidingsplaatsen. Dit alles leidt tot een 
mismatch tussen opleidingscapaciteit, uitstroom en de aansluiting op de (verwachte) 
zorgvraag. 
 

2. Continue adaptatie aan de maatschappelijke ontwikkelingen,  

Opleiden is een vak, essentieel voor de kwaliteit van zorg. Dit vereist een actuele visie op 

gevraagde competenties in de praktijk, op inhoud van de curricula en de inzet van ‘state of the 
art’ instrumenten en kennis, gericht op ‘levenslang leren’. Die inzet van instrumenten sluit aan 
bij de situatie en ontwikkelingsfase van de zorgvrager en van de opleideling.  
Dit vraagt aandacht voor:  
 

a. De curricula: generalistische vakinhoudelijke kennis moet meer verankerd worden door 

meer landelijke afstemming en toetsing binnen de basisopleiding te creëren. Daarnaast 

dient er toenemend aandacht worden besteed aan het functioneren in een bredere 

(zorg)context.  

 

b. Het onderwijs zal steeds meer vraag gestuurd worden, d.w.z. het aanbod wordt geleverd 

in aansluiting op de maatschappelijke vraag, waarbij een spanningsveld bestaat tussen 

de generalistische competenties die over sectoren en doelgroepen heen van belang is, 

terwijl ook doelgroep specifieke kenmerken relevant zijn; 
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c. Metacompetenties bij professioneel handelen verdienen doorontwikkeling. 

Metacompetenties, zoals adaptief vermogen, professionaliteit, analytische en 

communicatievaardigheden, samenwerking, regierollen invullen, zijn daarbij van het 

grootste belang voor de BIG-professional van de toekomst. In de eindtermen en de 

curricula zullen ze toenemend een prominente plaats innemen.  

 
d. Doorontwikkeling van uniforme competenties met bijbehorende toetsing ter 

ondersteuning van individuele ontwikkeling is van belang; een leven lang leren is het 

adagium voor de professionals die nu worden opgeleid;  

 
e. Evidence-based education groeit: de toenemende samenwerking tussen academie en 

praktijk maakt het mogelijk om intensiever gebruik te maken van beschikbare 

wetenschappelijke en didactische kennis. Bundeling, het bijeenbrengen van kennis, en 

het uitdragen van de laatste inzichten op didactisch gebied verdient meer aandacht. Om 

deze ontwikkelingen te borgen zou een landelijk Centrum voor Innovatie in Klinisch 

onderwijs kunnen worden ingericht als centraal initiatief van de gezamenlijke 

universiteiten.  

 

f. Duidelijke eisen aan instroom- en doorstroommomenten in het ‘levenslang leren’ moet 

ontwikkeld worden, van master t/m nascholing (selectie) 

 

g. Ontwikkeling en inzet van moderne didactische methoden en instrumenten ter 

ondersteuning van de docenten en begeleiders verdient aandacht;  

 

h. Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre modulair aanbieden van 

opleidingselementen, doorlooptijden, de inzet van EVC’s en e-learning en andere 

instrumenten, mogelijk is;   

 

i. Het opleiden is geen doel op zich, maar staat ten dienste van belanghebbenden: primair 

de beantwoording van de zorgvraag, dus cliënten en maatschappij, en voorts natuurlijk 

de opleidelingen. De verbinding tussen de clientvragen en –verwachtingen, de 

maatschappij en de organisatie van de opleiding, vereist transparantie in het gehele 

proces. 

 

j. Het betrekken van opleidelingen is van groot belang bij het vormgeven en innoveren van 

onderwijs en opleiding. Ook zal de opleideling zich vanaf het begin van de opleiding mede 

verantwoordelijkheid voelen voor de opleiding.  

 

k. Cliëntenparticipatie in zorg en onderwijs moet nader uitgewerkt worden. Het staat buiten 

kijf dat, als gesteld, opleiden dienstbaar is aan uiteindelijk de beantwoording van de 

zorgvraag en dat de aansluiting hierop van het traject van opleiden t/m beroepseisen 

geborgd moet zijn.   

 
l. Het is van belang om belangrijke ontwikkelingsfases van de mens c.q. cliënt te blijven 

onderscheiden, gezien de aard van de vakinhoudelijke kennis, de bestaande 

zorgstructuren en de diagnostische en behandelinstrumenten. 

 

m. Voor diversiteit & inclusiviteit binnen de opleidingen moet voldoende aandacht zijn. De 

afgelopen jaren is het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid landelijk hoog op de agenda 

komen te staan. Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en 
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inclusiviteit dienen naar een adaptief opleidingsaanbod vertaald te worden. De 

diversiteitsdeskundigheid binnen de opleidingen en (praktijk-)opleidingsinstellingen 

dienen bijv. passend te worden en de opleidingsomgeving moet ‘diversiteit’-geschikt te 

worden gemaakt.  

 

3. Het dient duidelijk te zijn dat opgeleid wordt tot scientist-practitioner 

tijdens en na het gehele opleidingstraject. 

 
Visie op de integratie wetenschap-klinische praktijk in de opleiding 

 
De Wet BIG-beroepen waarover deze visie gaat, hebben een wetenschappelijke basisopleiding. 
De continue verbinding tussen actueel-wetenschappelijke kennis en de toepassing van deze 
kennis is dan ook essentieel voor een goede opleiding en beroepsuitoefening. In alle fasen van 
de opleiding (master-GZ/OG, specialisatie tot K(N)P psycholoog en herregistratie) wordt 

expliciet aandacht besteed aan het toepassen van het wetenschappelijk denken in de klinische 
praktijk, zoals bij het analyseren en duiden van vragen, het opstellen van hypotheses t.a.v. 
diagnostiek en behandeling en het uitvoeren en evalueren van het verloop van de zorgcyclus. 
De identiteit van de wetenschappelijk opgeleide clinicus kent als kernkwaliteiten het (I) 
wetenschappelijk denken en redeneren en (II) klinisch toepassen van wetenschappelijk 
gefundeerde kennis. Voorwaardelijk voor de toepassing in de klinische praktijk zijn klinische 

vaardigheden, die in de verschillende fasen van de opleiding (master, Basisopleiding (Gz, OG), 
specialistisch (K(N)P) worden geleerd. De specialist leert vervolgens ook 
managementvaardigheden en bestuurlijke vaardigheden. Tijdens de hele opleidings-keten is 
veel aandacht voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling als professional. 

De integratie wetenschap – klinische praktijk vraagt onder meer aandacht op het gebied van: 
het meer expliciet maken van de verbinding wetenschap – praktijk in de werkwijze binnen de 
klinische praktijk, langs de volgende lijnen: 

 
• Expliciete verbinding van de wetenschappelijke kwaliteit gedurende het gehele 

opleidingstraject aan de beoogde kwaliteit van zorg en innovatie; 

• Duidelijke differentiatie in competenties en wetenschappelijke vaardigheden tussen 

opleidingsniveaus; 

• Het uitgangspunt betreft van een brede generalistische basis naar een specialistische 
‘top’, intersectoraal en voor alle doelgroepen.  
 

• In alle fasen van de opleiding voldoende beschikbaarheid van docenten die de 

verbinding theorie-praktijk voldoende kunnen maken 

 

• Verankering van innovatie als competentie (zie ook thema 2.) 
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IV. Aanbevelingen 

Doel van deze visie is om  in aansluiting op het Bestuurlijk Akkoord de opleidingen 

toekomstbestendig te helpen maken. Hiertoe wordt voorgesteld om in een 
meerjarenprogramma de aandachtspunten te adresseren, die tezamen met betrokken partijen 
kunnen leiden tot voorstellen en oplossingen die ‘de opleiding’ zo in staat stelt om 
daadwerkelijk met de ontwikkelende zorgvraag mee te bewegen.  
 
 

V. Referenties 

 

 
Verantwoording en bronnen: 
De visie is tot stand gekomen door de inzet van een werkgroep van de Opleidingsraad en 
geregelde discussie binnen de Opleidingsraad. De werkgroep heeft diverse bronnen 
geraadpleegd, zowel schriftelijk als mondeling, waaronder: 

- Opleidingsraad, invitational conference 1 februari 2019 

- Uitkomsten en discussie project Aansluiting Master – Gz-opleiding  

- VWS, Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018 – 2022  

- Kwaliteitskader Jeugd. ActiZ, AJN, BPSW, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, LOC, 

Sociaal Werk Nederland, NIP, VGN, VNG, 2016, Kwaliteitskader Jeugd – Toepassen van 

de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk. Versie 2.1   

- kpmg: kpmg health check GGZ, 8 aug. 2019 

- Taskforce Zorg: De juiste zorg op de juiste plek (2018) 

- P3NL/Sirm-inventarisatie beroepenstructuur: Verduidelijking beroepenstructuur nodig 

(2019) 

- Prismant, Vraag naar BIG-geregistreerde behandelaars in de geestelijke 

gezondheidszorg  (2018) 

- Ecorys/SEOR/Min. van VWS: evaluatie modernisering medische vervolgopleidingen 

(2016) 

- vLOGO: trends en factorenkaart, en: visie elementenkaart (2018) 

- Uitkomsten bronnen College en CRT, zoals juridische ontwikkelingen (wet BIG bijv.) en 

landelijke visitatietraject 

- RVS: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/10/10/de-b-van-bekwaam-

--naar-een-toekomstbestendige-wet-big  
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