
 

 

Lidmaatschap GGZ Ecademy voor onderwijsinstellingen 
 
GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk van inmiddels meer dan 70 
samenwerkende ggz instellingen en 11 mbo’s en hbo’s. De leden van GGZ Ecademy delen hun kennis 
om zo samen effectiever en efficiënter te opereren met als doel bij te dragen aan kwalitatief goede 
geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2018 kunnen mbo’s en hbo’s lid worden van GGZ Ecademy en 
krijgen ze door het lidmaatschap toegang tot een selectie van het totale aanbod van e-
learningmodules(1). De leden van GGZ Ecademy willen met het openstellen van het lidmaatschap voor 
onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma van de opleidingen en de 
afstand tussen school en werkveld verkleinen. Voor studenten vormen de e-learningmodules een 
goede voorbereiding op bijvoorbeeld een stage in de ggz. Meer uitgebreide informatie over GGZ 
Ecademy vindt u op onze website (www.ggzecademy.nl).  
 
Leerproducten & proefaccount 
Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden voor uw organisatie om lid te worden van GGZ 
Ecademy en bieden u aan om door middel van een proefaccount(2) vrijblijvend een kijkje te nemen in 
onze catalogus met e-learningproducten. In de bijlage vindt u een overzicht van de leerproducten 
waaruit onze leden in het schooljaar 2020-2021 kunnen kiezen. Hebt u interesse in een proefaccount, 
stuurt u dan een e-mail naar info@ggzecademy.nl onder vermelding van ‘aanvraag proefaccount 
onderwijsinstellingen’. Vermeldt u daarbij s.v.p. de naam van uw organisatie.  
 
Informatie lidmaatschap 
Hierna treft u informatie over de kosten van het lidmaatschap aan met hierbij nog een korte 
toelichting.  
 

• Een onderwijsinstelling wordt als geheel lid dus alle opleidingen kunnen meeprofiteren van 
het lidmaatschap; 

• Het lidmaatschap loopt automatisch door. U kunt het lidmaatschap jaarlijks tot 2 maanden 
voor afloop van het schooljaar opzeggen (vóór 1 juni);  

 
Wilt u meer informatie of de uitgebreide lidmaatschapsvoorwaarden ontvangen, dan is dat mogelijk. 
Stuurt u dan een bericht naar info@ggzecademy.nl. Ook nemen wij graag contact met u op voor een 
presentatie (via beeldbellen).  
 
 

 

1 Keuze leerproducten schooljaar 2020-2021 
2 Voor docenten in het hbo van de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde, in het mbo van de opleidingen 
Gezondheidszorg & Welzijn en bij overige opleidingen alleen na overleg 



 

 

Voor het basislidmaatschap (€ 5000,--) ontvangt u:   
Ø 10 leerproducten (modules) naar keuze uit de lijst ‘keuze leerproducten 2020-2021’; 
Ø 200 deelnemeraanmeldsleutels met vaste ingangsdatum om studenten aan de leeromgeving 

te koppelen; 
Ø 2 mentoraanmeldsleutels voor docenten of beheerders;  
Ø 1 extra deelnemersleutel voor (functioneel) beheerder (ICT)  

 
Het is mogelijk om het basislidmaatschap uit te breiden met: 
 

Ø 100 deelnemeraanmeldsleutels voor studenten (€ 2000,--) 
Ø 1 extra leerproduct (module) (€ 300,--) 
Ø 1 extra deelnemerssleutel voor beheerder (€ 200,--) 

 
In de bijlage treft u het aanbod leerproducten 2020-2021 aan waaruit onderwijsinstellingen een keuze 
kunnen maken. U vindt daar ook de leerproducten die wij gratis ter beschikking stellen. Die herkent u 
aan de groen gearceerde productcodes.  
 
Meer uitgebreide informatie per leerproduct vindt u in de productcatalogus op onze website 
(www.ggzecademy.nl). In de productcatalogus kunt u verschillende selecties maken op thema’s, 
doelgroepen en niveaus en krijgt u per leerproduct o.a. een toelichting op het leerdoel van de module, 
de doelgroep, het opleidingsniveau en de doorlooptijd. Met de productcodes in de bijlage kunt u 
gemakkelijk informatie per leerproduct opzoeken.  
 
Heb u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar 
info@ggzecademy.nl o.v.v. aanbod scholen. Hebt u interesse in een lidmaatschap of proefaccount, 
neemt u dan contact met ons op via info@ggzecademy.nl. We maken dan een afspraak om het 
lidmaatschap toe te lichten en sturen u ook de uitgebreide lidmaatschapsvoorwaarden, een 
aanvraagformulier en het keuzeformulier voor aanbod 2020-2021 toe.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
GGZ Ecademy 
 

  



 

 

Hieronder treft u het aanbod voor het schooljaar 2020-2021 aan. Kijk voor meer informatie over de 
leerproducten, leerdoelen, doelgroepen op www.ggzecademy.nl/scholen/productcatalogus 

Aanbod keuze leerproducten 2020-2021 Productcode 

Ambulantisering  

Ambulantisering Basis & Verdieping AmbuBV_LT_0098 

De professional in de ambulante setting  AmbPro_LT_0030 

De veranderende rol van de hulpverlener  AmbHul_LT_0029 

FACT  FACTxx_LT_0018 

Inleiding ambulantisering  AmbInl_LT_0027 

Geneesmiddelen en somatiek  

Groepen geneesmiddelen PsfGrM_LT_0143 

Infectieziekten in de ggz InfZkt_LT_0019 

Medicatie bij kind en jeugd PsfKJP_LT_0189 

Medicatie bij psychiatrische aandoeningen:   

Afbouw psychofarmaca 

PsfAfM_LT_0130 

Medicatie bij psychiatrische aandoeningen:   

Diabetes Mellitus 

PsfDiM_LT_0129 

Medicatie bij psychiatrische aandoeningen:   

Hart- en vaatziekten 

PsfHeV_LT_0132 

Medicatie bij psychiatrische aandoeningen:  

Basis op orde voor agogen 2019/2020 

PsfB19_BO_0188 

Medicatie bij psychiatrische aandoeningen:  

Basis op orde voor verpleegkundigen 2019/2020 

PsfV19_BO_0206 

Omgaan met geneesmiddelen OmGeMi_LT_0012 

Psychofarmaca PsyFar_LT_0003 



 

 

Somatiek Somati_LT_0001 

Somatiek en medicatie: Diabetes Mellitus PsfDim_LT_0129 

Somatiek en verslaving SomVer_LT_0011 

Somatische screening & leefstijlinterventies  SomSLi_LT_0032 

Werking van geneesmiddelen PsfWeM_LT_0142 

Herstel  

Herstelbenadering  HerBer_LT_0013 

Herstelondersteunend werken HeroWe_LT_0007 

Herstelondersteunend werken volgens HEE  HOWeBL_LT_0097 

Ouder(s)ondersteuning OudOnd_LT_0006 

Visie herstelondersteunende zorg  VisHOZ_LT_0028 

Methodieken  

Bewust methodisch werken  MetDWe_LT_0072 

Inleiding op cognitieve gedragstherapie CGTInl_LT_0009 

Inleiding Verslavingsproblematiek  InVers_LT_0100 

Motiverende gespreksvoering 1 MGV1x_LT_0004 

Motiverende gespreksvoering 2  MGV2x_LT_0016 

Motiverende gespreksvoering 3  MGV3x_LT_0021 

Motiverende gespreksvoering 4  MGV4x_LT_0022 

Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB MGVLVB_LT_0082 

Motiverende gespreksvoering voor de RIBW MGVRIB_LT_0081 

Oplossingsgericht werken (inleiding) OpgeWe_LT_0041 

Systeemgericht werken (inleiding) SygWer_LT_0040 

  



 

 

Professioneel handelen  

BHV in de GGZ BHVGGZ_LT_0127 

De rol van de sociotherapeut in de ggz SocAlg_LT_0161 

Dwang en drang  DwaDra_LT_0008 

Omgaan met adolescenten OmgmAd_LT_0066 

POH-GGZ, rol en positionering POHGGZ_LT_0099 

Professionele attitude  

Grondhouding t.o.v. cliënten met een LVB LVBgr3_LT_0094 

Herkennen van een LVB LVBHe1_LT_0043 

Omgaan met cliënten met LVB LVBOm2_LT_0046 

Zichtbaar Vakmanschap (inleiding) ZbVBs1_LT_0157 

Psychopathologie  

ADHD en middelengebruik bij adolescenten ADHDM_LT_0087 

Angststoornissen PpAngs_LT_0093 

Autismespectrumstoornis PpAuss_LT_0067 

Autismespectrumstoornis in de kinder- en jeugdpsychiatrie PpAuJe_LT_0137 

Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg PpAuVe_LT_0138 

Dubbele diagnose ggz-instellingen  DuDiGZ_LT_0079 

Dubbele diagnose Verslavingszorg  DuDiVZ_LT_0080 

Persoonlijkheidsstoornissen PpPers_LT_0044 

Psychopathologie Ppatho_LT_0002 

Psychopathologie en middelengebruik PpatMi_LT_0039 

Psychopathologie in de KJP KJPPpa_LT_0207 

Stemmingsstoornissen PpStst_LT_0045 



 

 

Verslaving, middelen en gokken VeMiGo_LT_0020 

Woonbegeleiding en psychopathologie PpWobe_LT_0017 

Suïcidepreventie  

Basis op orde 2020/2021 Thema Suïcidepreventie SuiT21_BO_0209 

Suïcidepreventie SuiPre_LT_0023 

Suïcidepreventie Herhaling & Verdieping  SuiHeV_LT_0089 

Suïcidepreventie in de kinder- en jeugdpsychiatrie SuiKJP_LT_0190 

Voorbehouden handelingen  

Injecteren VBHInj_LT_0059 

Medisch Rekenen VBHMRe_LT_0060 

Neusmaagsonde en sondevoeding VBHSoV_LT_0062 

Wondzorg VBHWoZ_LT_0064 

Blaaskatheter VBHKat_LT_0063 

Wetgeving  

(Be)handelen naar de wet in de jeugdhulp JuWeJe_LT_0042 

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz JuVggz_LT_0196 

Gegevensuitwisseling in de Bemoeizorg JuBeZo_LT_0065 

Privacy en informatieveiligheid InfoVe_LT_0154 

Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving  JurZor_LT_0202 

Wet Forensische zorg JurWfz_LT_0200 

  

Alleen voor docentomgeving! 

Activiteitenbank LVB (Leerlijn LVB) LVBThe_AB_0145 

Activiteitenbank Medicatie bij Psychische aandoeningen (Geneesmiddelen 
en somatiek) 

PsfThe_AB_0144 



 

 

Activiteitenbank Thema Suïcidepreventie (Suïcidepreventie) SuiThe_AB_0196 

  

Naar verwachting per 1-7-‘20 op te leveren producten  

LVB en verslaving  LVBVer_LT_0212 

Multiproblematiek en LVB LVBCom_LT_0210 

Geschiedenis van de psychiatrie  GesPsy_LT_0201 

Zichtbaar vakmanschap (2e traject) ZbVBs2_LT_0218 

Activiteitenbank Zichtbaar vakmanschap (alleen voor docentenomgeving) ZbVTea_AB_0213 

 



 

 

Aanbod gratis leerproducten 2020-2021 

Forensisch  

De forensische cliënt ForCli_LT_0159 

De rol van de forensisch professional ForPro_LT_0167 

De rol van de sociotherapeut in de forensische setting ForSoc_LT_0160 

Delictanalyse ForDeA_LT_0175 

Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen 

ForFOD_LT_0173 

Escalatie en de-escalatie ForEsc_LT_0169 

FARE  ForFAR_LT_0179 

Forensische zorg  binnen de maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen 

ForMyO_LT_0199 

Inleiding Risicotaxatie en -management ForRtm_LT_0177 

Omgaan met agressie binnen maatschappelijke opvang en bescherm 
wonen 

ForFOA_LT_0174 

Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad) ForEth_OI_0168 

Relatie forensisch professional en de cliënt ForRel_LT_0166 

Relatie team en cliënt ForTeC_LT_0171 

Relationele veiligheid ForReV_LT_0203 

Risicomanagement ForRiM_LT_0183 

Risicotaxatie ForRiT_LT_0182 

Spanningsvelden en -bogen ForSpv_LT_0165 

Vroegsignalering ForRiV_LT_0176 

Waarnemen en analyseren van gedrag in de forensische zorg ForPsD_LT_0185 

Werkplekondersteuning Forensische Leerlijn ForLLi_WP_0172 



 

 

Forensisch/ verdieping  

Consensusbespreking en multidisciplinair overleg (MDO) ForMDO_LT_0181 

Omgaan met agressie For_Agr_LT_0170 

Risicofactoren en beschermende factoren  ForRiB_LT_0180 

Risicotaxatie instrumenten  ForRiI_LT_0178 

Zorgvuldige risicotaxatie HKT-R en HCR-20V3 ZoRita_LT_0035 

Professioneel handelen  

Gokproblematiek Gokver_LT_0077 

POH GGZ en problematisch middelengebruik POHGGV_LT_0141 

Herstel  

Destigmatiserend werk in de ggz Stigma_LT_0204 

Professionele attitude  

Transitiecoach voor jongeren met een LVB Tranco_LT_0139 

 

Vanaf eind 2020 zullen flashproducten niet meer te gebruiken zijn.  Wij streven ernaar om per 1-9-20 
geen flashproducten meer aan te bieden. Mocht er vertraging komen in de oplevering van een flashvrij 
product, dan wordt deze nageleverd.  
 
Lidmaatschap 
Hebt u interesse in een lidmaatschap, neemt u dan contact met ons op via info@ggzecademy.nl We 
maken dan een afspraak om het lidmaatschap toe te lichten en sturen u ook de uitgebreide 
lidmaatschapsvoorwaarden, een aanvraagformulier en het keuzeformulier voor aanbod 2020-2021 
toe.  


