
Door praktijkopleiders, piogs en docenten genoemde knelpunten en 
voordelen Plan Connectie 

 
Voordelen 

 Effectief opleiden:  
o Juist doordat de piog meteen goede begeleiding krijgt, kan hij of zij grote stappen maken in 

de ontwikkeling 
o De opleideling staat, zo vlak na afronding van de masteropleiding, nog in de “leermodus”. Dat 

versoepelt de overgang naar een nieuwe opleiding als de gz-opleiding. 
o De kennis van de pas afgestudeerde piogs is up-to-date en kan direct in de praktijk worden 

toegepast.  
o Doordat de piog weinig voorkennis heeft, grijpt hij of zij de opleiding aan als anker voor alles 

wat hij doet op de werkvloer. Dit kan betekenen dat de piog meer uit de opleiding kan halen 
dan bijvoorbeeld een reguliere piog.  

o Dat Plan Connectie enkel theoretisch onderlegde “bollebozen” opleidt, blijkt een ongegrond 
vooroordeel te zijn. De piogs blijken in realiteit juist te excelleren in persoonlijkheid, 
veerkracht en praktische leerontwikkeling, zo meent het begeleidingsteam unaniem. 

 Efficiënt opleiden:  
o De basispsycholoog moet zichzelf de eerste jaren in de praktijk zien te redden zonder dat er 

veel ondersteuning is. De zorgprotocollen zijn of haar enige houvast. Met Plan Connectie 
heeft de basispsycholoog meteen een goed begeleidingsteam om zich heen dat helpt, in 
ambivalente, complexe situaties, in de geest van deze protocollen te handelen. Deze dus als 
instrument te gebruiken in plaats van als doel toe te passen.  

o De jonge piog zonder uitgebreide werkervaring zit nog niet vast in de rituelen, regels en 
richtlijnen van een instelling. Hierdoor is hij of zij flexibel(er) om grote stappen te zetten in 
de ontwikkeling.  

 Opleiden als win-winsituatie:  
o Als nieuwkomer en buitenstaander kijkt de piog met een frisse blik naar de zorginstelling, en 

kan zo kritische feedback geven.  
o Met Plan Connectie bevordert de zorginstelling een zeer intensief leerklimaat: zowel de 

piogs als p-opleiders en praktijkopleiders zijn bovengemiddeld intrinsiek gemotiveerd en er 
valt heel veel te leren.  

o Met Plan Connectie draagt een zorginstelling significant bij aan de ontwikkeling van de 
toekomstige beroepsgroep. 

 
Genoemde knelpunten Plan Connectie 

 Plan Connectie vraagt (extra) inzet & betrokkenheid:  
o De start van de opleiding wordt door zowel piogs als praktijkopleiders als pittig ervaren. Dit 

vraagt intensieve ondersteuning van het begeleidingsteam. Hett blijkt hoofdzakelijk in de 
eerste maand(en) te spelen.  

o Met name de werkbegeleider trekt aan de start meer en langer hand in hand op met de 
piog. Het vraagt bijvoorbeeld extra begeleiding vanuit de werkbegeleider als het gaat om 
behandelingen.  

 

Conclusie 

 

Door docenten, piogs en praktijkopleiders werd er in het eerste jaar van Plan Connectie met groot 

enthousiasme gereageerd. We kijken vol verwachting uit naar de evaluatie aan het eind van deze 

eerste leergang van Plan Connectie! 

 
 


