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Het centraal leerplatform van GGZ Ecademy

Keuze uit meer dan 100 leerproducten
Het platform heeft een aanbod van meer dan 

100 leerproducten in verschillende werkvormen 

zoals geaccrediteerde leertrajecten, werkplek-

ondersteuning, activiteitenbank en begelei-

dingstrajecten. Leden bepalen zelf hoe ze deze 

leerproducten gebruiken. De leerproducten 

worden ingezet in eigen scholingstrajecten  

van leden waarbij bijvoorbeeld een klassikale 

training wordt voorafgegaan door een e-lear-

ning van GGZ Ecademy. Een leertraject dient 

als scholing, waarbij vaardigheden kunnen 

worden eigengemaakt, een attitudeverandering 

kan worden gestimuleerd of andere vormen  

van kennis kunnen worden vergaard. Een leer - 

traject bestaat uit casuïstiek, theorie en 

toetsing. Basis op orde is een leertraject waarin 

kort maar krachtig wordt ingegaan op een 

bepaald thema waarvoor al standaard leertra-

jecten bestaan. Basis op orde is bedoeld als 

opfrisser en als check voor de deelnemer om  

te kijken of eerder opgedane 

kennis nog aanwezig is. 

Werkplekondersteuning is 

ontwikkeld als ondersteuning 

in de praktijk om tijdens het 

werk snel iets op te zoeken.  

De ondersteuning bestaat uit 

praktische informatie zoals 

checklists, overzichten en 

aandachtspunten.  

De activiteitenbank is een 

verzameling van alle casussen 

uit leertrajecten in een bepaald 

thema. Daarnaast bevat een 

activiteitenbank producten die 

kunnen worden ingezet als 

hulpmiddel bij trainingen of 

teambesprekingen. 

Zelf leerproducten ontwikkelen, 
beheren en delen
Naast het bestaande aanbod van 100 leer-

producten kunnen leden ook eigen leertrajec-

ten maken en in het centraal leerplatform 

beschikbaar stellen. GGZ Ecademy geeft 

auteur- en ontwerptrainingen die de deel-

nemers wegwijs maken in het ontwikkelen  

van deze leertrajecten.

Platform met eigen look & feel 
Het centraal leerplatform kan worden aange-

past aan de look & feel van een organisatie. 

Hierdoor is het direct herkenbaar voor de 

cursist en past de omgeving binnen de eigen 

huisstijl.

Professionals in de ggz de mogelijkheid bieden hun werk nog beter te 
kunnen doen, dat is het doel van de leerproducten die GGZ Ecademy 
ontwikkelt. Alle leerproducten van GGZ Ecademy worden aangeboden 
via het centraal leerplatform. Dit leerplatform valt onder het lidmaat-
schap. Leden kunnen rechtstreeks of via een koppeling gebruik 
maken van dit platform en krijgen zo toegang tot alle leerproducten 
van GGZ Ecademy.

Voordelen voor de cursist:
• Altijd toegang tot je eigen persoonlijke 

  portfolio;

• Leren waar en wanneer je wilt;

• Keuze uit meer dan 100 e-learningtrajecten 

  met herkenbare casussen uit de praktijk;

• Accreditatiepunten behalen;

• Op de hoogte blijven van de laatste 

  ontwikkelingen in de ggz;

• Bewijs van deelname voor in je portfolio;

• Certificaat om te downloaden.

Automatische 
verwerking van 
accreditatie
Vrijwel alle leer-

producten van 

GGZ Ecademy zijn 

geaccrediteerd 

door meerdere 

kwaliteitsregisters. 

Voor de kwaliteits- 

registers waarbij 

dat mogelijk is 

worden de punten 

binnen zes weken 

automatisch 

bijgeschreven. 

Voorbeeld leertraject en opdrachten



Over GGZ Ecademy
GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging met leden in de gespecialiseerde en basis ggz, begeleid 
wonen, SGLVG, kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische zorg en verslavingszorg. GGZ Ecademy onder-
steunt haar leden bij de implementatie en organisatie van effectieve scholing van medewerkers. Met deze 
gezamenlijke aanpak levert GGZ Ecademy een bijdrage aan het verankeren en delen van kennis binnen de 
instellingen. De activiteiten van GGZ Ecademy richten zich op:

Kijk voor een actueel overzicht van alles wat GGZ Ecademy doet op: www.ggzecademy.nl

• het delen van kennis tussen leden.
• het ontwikkelen van innovatieve lesmaterialen.
• het ondersteunen van leden bij het stimuleren 
 en actief gebruiken van de materialen.

• het begeleiden van auteurs, trainers en oplei-
 ders bij het zelf ontwikkelen van lesmaterialen 
 in het centraal leerplatform.

GGZ Ecademy Coöperatie U.A. www.ggzecademy.nl  I  info@ggzecademy.nl

Ondersteuning en training 
door medewerkers van de 
afdeling support
De afdeling support onder-

steunt de leden bij het weg-

wijs worden en inrichten van 

het centraal leerplatform en 

organiseert trainingen voor 

verschillende doelgroepen. 

Uitwisseling tussen  
leden bevorderen  
door de event-functie
Met de event-functie is het 

mogelijk om face to face bijeenkomsten te 

registeren in het centraal leerplatform. 

Deelnemers kunnen, als onderdeel van een 

leertraject, deelnemen aan één of meerdere 

live bijeenkomsten. Denk aan workshops, 

praktijkdagen en trainingen op locatie.

 

Voortgang van cursisten
Tijdens het volgen van een leertraject kan  

de begeleider (bijvoorbeeld de trainer/

opleidingscoördinator) real-time voortgang 

en resultaten van de cursist zien en waar 

nodig ondersteuning bieden.

Meer weten over het centraal leerplatform 
of het lidmaatschap van GGZ Ecademy? 
Kijk op www.ggzecademy.nl.
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