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Verslag van de vergadering van de taskforce d.d. 1 september 2020  
 
Aanwezig: 
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter  
Corry den Rooijen, projectleider  
Nadia Khan, toehoorder vanuit het Ministerie van VWS  
Anneloes van Baar, opleidingsraad (hoofdopleider Gz)  
Hans de Veen, beroepsverenigingen NIP, NVO, NVGzP, NVP (bestuursvoorzitter NIP)  
Eddy van Doorn, brancheorganisaties 
Agneta Fischer, DSW 
Cécile Exterkate, opleidingsinstellingen psychologische BIG-beroepen 
 
Verslag: Margriet Vreeswijk 
 
De vergadering vindt via ZOOM plaats.  
 
1. Opening en vaststelling agenda 

- Opening: De voorzitter opent om 18.30 uur de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. 

- Vaststelling agenda: De agenda zal zoals voorgesteld behandeld worden. 
 
2. Kennismaking leden van de Taskforce 

- Een kennismakingsronde vindt plaats.  
- Cécile Exterkate gaat de sector verlaten. De nieuwe voorzitter van vLOGO zal haar 

plaats in de Taskforce overnemen. Op 9 september 2020 wordt een nieuwe 
vLOGO-voorzitter gekozen.  

- De opleidingsinstellingen CCD en Gerion zijn nog geen lid van vLOGO. Zij hebben 
pas recent de erkenning als opleidingsinstelling van het Ministerie van VWS 
gekregen. Beide opleidingsinstellingen zullen door vLOGO meegenomen worden in 
het proces van de Taskforce.   

- Nadia Khan is toehoorder vanuit het ministerie van VWS. Zij wordt uitgenodigd 
om actief deel te nemen aan de besprekingen. Zij zal niet verantwoordelijk 
gehouden worden voor het eindresultaat van de Taskforce.    

- Het Ministerie van OCW is eveneens gevraagd een toehoorder naar de Taskforce 
af te vaardigen. Het Ministerie van OCW heeft dit in overweging.   

- De deelnemers van de Taskforce hebben allen een voor dit proces relevante 
achterban. Het is de bedoeling dat de achterban op de hoogte gehouden wordt 
van de ontwikkelingen in de Taskforce en dat de Taskforce-leden de geluiden uit 
de achterban naar voren brengen in de Taskforce-vergaderingen. De leden van de 
Taskforce worden geacht namens hun achterban te spreken en daarvoor mandaat 
te hebben. Uiteraard is overleg mogelijk als dat op onderdelen bij terugkoppeling 
niet blijkt te kloppen.  

- Draagvlak is heel belangrijk. Dit proces wordt nauwlettend gevolgd door het 
gehele werkveld.  

 
3. Opdracht aan de Taskforce  

- De opdracht aan de Taskforce ligt voor. Het is een grote, maar duidelijke 
opdracht, en maakt onderdeel uit van Programma APV. Naast de Taskforce zijn er 
binnen dit Programma twee projectgroepen ingesteld, nl.: visie en infrastructuur 
(VI) en didactische ontwikkelingen en instrumenten (DOI). 

- Aandacht wordt gevraagd voor de positie van de orthopedagogen (en daarmee 
een deel van de jeugdzorg). De voorzitter geeft aan dat bij de stuurgroep 
beroepenstructuur de psychologen en orthopedagogen betrokken waren. De NVO 
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heeft er toen voor gekozen uit de stuurgroep te stappen. De NVO wil een eigen 
plan maken.  
Het is voor orthopedagogen niet mogelijk om door te stromen naar de opleiding 
tot gz-psycholoog. Anderzijds kunnen masterpsychologen niet doorstromen naar 
de opleiding tot orthopedagoog generalist. Aangegeven wordt dat er binnen de 
beroepsgroep orthopedagogen verschillen van mening bestaan. Mogelijk kunnen 
de orthopedagogen naar analogie van de psychologen een traject ontwikkelen. De 
NVO is tegen rechtstreekse naadloze doorstroming(?), maar heeft aangegeven de 
doorstroming naar de Gz-opleiding wel in stand te willen houden. Het is nog 
onduidelijk hoe de financiering van de OG-opleidingsplekken gaat verlopen. Er 
wordt op gewezen dat er Gz-psychologen K&J zijn; het jeugdveld krijgt dus 
aandacht in dit traject.  

- Hans de Veen heeft namens de beroepsverenigingen zitting in de Taskforce. 
Onder de beroepsverenigingen valt de NVO. Hans de Veen zal zich in dit kader 
concentreren op de aansluiting master - gz-psycholoog in het psychologische 
domein.  

  
4. Werkwijze van de Taskforce  

De volgende afspraken worden gemaakt: 
- Er zal niet gewerkt worden met plaatsvervangers in de Taskforce. Als een lid 

onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij een vergadering, zal de voorzitter 
betreffend lid bijpraten.  

- Er zal geen vice-voorzitter aangesteld worden.  
- De Taskforce is gevraagd een reglement van orde op te stellen. Dit wordt 

achterwege gelaten.  
- In de Taskforce zal naar unanieme besluitvorming gestreefd worden. Er zal in 

principe niet gestemd worden.  
- De vergaderingen zullen voorlopig via ZOOM plaatsvinden. 
- Verslaglegging Taskforce: de verslaglegging kan gebruikt worden voor de 

terugkoppeling naar de achterban.   
 
Tussentijdse verantwoording (terugkoppeling naar de achterban): 
- Er is een kernteam. Het kernteam is 1 x bijeen geweest.  
- Daarnaast is er een adviesraad en een adviescollege. Het adviescollege wordt 

gevormd door de 4 beroepsverenigingen. Het adviescollege zou tzt samengevoegd 
kunnen worden met de adviesraad.  

- De suggestie wordt gedaan 3 - opleidingsraad en FGzPt -  en 1 – kernteam - 
eveneens samen te voegen. De terugkoppeling naar deze gremia kan 
gecombineerd plaatsvinden. Er zijn eveneens personele dubbelingen.  

- Aangegeven wordt dat wellicht zoals voorgesteld begonnen moet worden en dat 
gedurende het proces bezien kan worden hoe de terugkoppeling op een 
efficientere wijze kan plaatsvinden. 

- Er zijn vele meningen over het onderwerp aansluiting master-gz. Het is van 
belang dat iedereen bij het proces betrokken wordt en dat iedereen de 
gelegenheid krijgt een mening te geven. Hopelijk komt men via deze route tot 
een goede besluitvorming. 

- De voorzitter stelt voor dat van iedere vergadering van de Taskforce een verslag 
gemaakt wordt dat zich leent voor informatie naar de achterban. Na goedkeuring 
van het verslag door de leden van de Taskforce, kan het verslag hiervoor gebruikt 
worden. 

-  
- Bezien moet worden wie voor de adviesraad uitgenodigd worden. Gekozen wordt 

voor een brede informatieverstrekking. De lijst wordt doorgenomen.  
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VGN en NVZ worden toegevoegd. Eddy van Doorn zal nagaan welke 
branchepartijen toegevoegd kunnen worden aan deze lijst. De projectleider zal 
hierbij betrokken worden.  

- Neuropsychologie en klinische ontwikkelingspsychologie worden toegevoegd. 
Afstemming hierover vindt plaats tussen Anneloes van Baar, Agneta Fischer en de 
projectleider. Agneta Fischer zal nagaan wie verantwoordelijk zijn voor de 
masteropleidingen in de universiteiten. Studenten hebben ook een belang. Het 
NIP heeft een uitgebreide sectie studenten. 

- Cécile Exterkate adviseert een onderwijsdirecteur van de universiteit, een 
hoofdopleider van de opleidingsinstelling en een bestuurder per 
opleidingsinstelling uit te nodigen voor de adviesraad. 

- Corry den Rooijen hoort van de leden welke aanvullingen er moeten worden 
aangebracht met betrekking tot de adviesraad. Deze lijst zal nog een keer 
circuleren en daarna vastgesteld worden.  

 
5. Voorstel voor aanpak opdracht taskforce  

Voorgesteld wordt 4 werkgroepen in te stellen; elk voorgezeten door een lid/leden 
van de taskforce, met deeltaken die optellen tot het geheel.  
1. Korte termijn aanpak: Eddy van Doorn 
2. EVC: Cecile Exterkate (of de opvolger) 
3. Selectie: Anneloes van Baar  
4.   Lange termijn aanpak: Hans de Veen en Agneta Fischer; een terugkoppeling van 
deze werkgroep naar de andere werkgroepen lijkt aangewezen. Mogelijk kunnen 
ondersteuners meekijken bij de andere werkgroepen.  

  
- De werkgroepen worden ondersteund door Corry van Rooijen. Voorts kunnen een 

of meer onderzoeksbureaus ondersteuning bieden.  
- In de vergaderingen van de taskforce zal de terugkoppeling vanuit 

bovengenoemde werkgroepen aan de orde komen.  
- De staatssecretaris zou in de zomer van 2021 informatie willen hebben. De 

werkgroepen zouden voor de zomer 2021 moeten rapporteren over hun adviezen 
aan de taskforce. De verwachting is dat dit in ieder geval voor de eerste drie gaat 
lukken.  

- In de zomer van 2021 worden de 4 rapporten gecombineerd tot één geheel. Aan 
het einde van de zomer (begin van de herfst 2021) kan een eerste rapportage 
gegeven worden.  

- Aangegeven wordt dat het punt “financiën” gemist wordt. Wat is er nodig aan 
volume (financiën)? In de werkgroepen moet een idee gevormd worden over hoe 
het proces eruit gaat zien (los van aantallen). Als dat beschreven is, dan is de 
volgende stap een berekening maken van de ingeschatte behoefte.  

- Nadia Khan wijst erop dat het capaciteitsorgaan in november 2020 met een 
nieuwe raming zal komen. Vanuit het Ministerie van VWS is tot nu toe steeds de 
bovenvariant gekozen (maximale raming). Gewezen wordt op het grote verschil 
dat er is tussen de ramingen en de behoefte van de praktijk. In eerste instantie 
zal echter gericht worden op het proces.  

- Hopelijk krijgen de werkgroepen op korte termijn een definitieve samenstelling en 
kan een eerste vergadering plaatsvinden.  

 
Werkgroepen Taskforce: 
- MLA – Eddy van Doorn:  

Er is al veel bekend en uitgewerkt. Snel zal de werkgroep samengesteld worden. 
Dan kan de werkgroep van start gaan. Er kan voortgebouwd worden op hetgeen 
er al ligt.  
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- EVC – Cécile Exterkate:  

Er is al een EVC-werkgroep. Er is al veel voorwerk gedaan. 
  
In dit kader wordt gewezen op het Nationaal Kenniscentrum EVC te Apeldoorn. 
Het is een expertisecentrum vanuit de overheid. Nadia Khan zal de informatie 
toesturen. 
Binnen het NIP is een werkgroep EVC bezig. Nieske Winters is hierbij betrokken.   

  
- Selectie – Anneloes van Baar:  

Een aantal scenario’s zullen aan de orde komen. Afstemming met de andere 
werkgroepen is van belang.  

 
- Toekomst (lange termijn aanpak) – Hans de Veen/Agneta Fischer: 

Bezien moet worden welke partijen hierbij betrokken moeten worden.  
Het capaciteitsorgaan, brancheorganisaties, het Ministerie van VWS en OCW  
worden genoemd. Mogelijk kunnen vertegenwoordigers daarvan participeren in de 
werkgroep.  
Er wordt op gewezen dat de conventen de wens uitgesproken hebben dat meer 
wetenschappelijke aspecten in de opleiding opgenomen worden. Integratie van 
theorie en praktijk is hierbij van belang (stip op de horizon). Het lijkt belangrijk de 
inzichten van de conventen mee te nemen in de werkgroep.  

 
- De werkgroepvoorzitters zullen gaan werken aan de bemensing van hun 

werkgroep. Inhoudsdeskundigen vanuit het werkveld zullen betrokken worden (er 
kan eventueel via de beroepsverenigingen gekeken worden naar personen met 
expertise). Corry den Rooijen kan ondersteunend zijn bij het zoeken naar leden 
voor de werkgroepen. Daarna zal een eerste bijeenkomst van de werkgroepen 
gepland worden.  

- Bezien moet worden hoe de ondersteuning van de werkgroepen kan zijn 
(onderzoeksbureau).  

- Het doel is dat de overgrote meerderheid van de achterban achter de plannen kan 
staan.  

   
6. Werkconferentie opleidingsraad 2 oktober 2020 

- In het verlengde van de bijeenkomsten bij het Ministerie van VWS wordt door de 
opleidingsraad een invitational conference georganiseerd op 2 oktober 2020. De 
voorzitter van de Taskforce zal hierbij aanwezig zijn. De staatssecretaris van het 
Ministerie van VWS heeft eveneens toegezegd aanwezig te zijn. Alle leden van de 
Taskforce zijn uitgenodigd voor deze invitational conference.  

- Het lijkt goed dat ook de deelnemers van de werkgroepen uitgenodigd worden 
voor deze bijeenkomst.  

- Woensdag 2 september is een vergadering van de opleidingsraad. Daarin zal de 
organisatie van de conferentie besproken worden. Mogelijk kan een deel van de 
deelnemers aan die conferentie de bijeenkomst life bijwonen en een deel via zoom 
(hybride-model).  

 
7. Vooruitblik volgende vergadering 

De volgende vergaderingen worden afgesproken op  
- 28 oktober 2020 om 19.30 uur; 
- 15 december 2020 om 19.30 uur. 
Tijdsduur van de vergaderingen: 2 uur. 
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Er zal een bijeenkomst van de adviesraad gepland worden (na de vergadering van 
28/10). Corry den Rooijen en de voorzitter zullen hierin het voortouw nemen. De 
andere leden kunnen, indien zij dat wensen, eveneens bij de bijeenkomst van de 
adviesraad aanwezig zijn.  
 

8. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 
Sluiting: 20.10 uur.  


