
 

 

Lidmaatschap GGZ Ecademy voor onderwijsinstellingen 
 
GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk van inmiddels meer dan 80 
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. 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(1) 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);  

• Scholen die zich voor 1 juli 2020 nieuw aanmelden als lid krijgen een korting van 50% op 
het basislidmaatschap. 

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 het lidmaatschap stuur dan het 
bijgevoegd aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.   
 
  

 

1 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 



 

 

Lidmaatschap schooljaar 2020-2021  
 
GGZ Ecademy biedt scholen die zich in het schooljaar 2020-2021 aanmelden als een nieuw lid een 
korting van 50% op het basislidmaatschap. Middels het aanvraagformulier lidmaatschap voor 
instellingen kunnen scholen aangeven of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Voor de volledigheid 
ontvangt u hierbij nog een opgave van de reguliere prijzen voor het lidmaatschap voor het schooljaar 
2020-2021 
 
Basislidmaatschap € 5000 
200 studentaanmeldsleutels  
2 docentaanmeldsleutels  
1 mentoraanmeldsleutel  
10 leerproducten (+ gratis aanbod) 
 
In verband met de tijdelijke Corona-regeling krijgt u 50% korting op het basislidmaatschap en 
betaalt u voor het basislidmaatschap €2500,--.  
 
De studentenaanmeldsleutels zijn 4 jaar geldig. De leerproducten en overige sleutels zijn 1 jaar geldig. 
Dat betekent dat studenten gedurende hun studie 4 jaar toegang hebben tot onze leeromgeving en dat 
het aanbod leerproducten waaruit zij kunnen kiezen elk jaar aangepast kan worden. 
 
Vanuit het basislidmaatschap krijgt u toegang tot een groot aantal leerproducten die we gratis ter 
beschikking stellen. Daarnaast mag u zelf 10 leerproducten uit het totale leeraanbod van GGZ Ecademy 
kiezen. Kijk voor een volledig overzicht van de leerproducten in de bijlage. Een toelichting op de 
leerproducten vindt u in onze productcatalogus bereikbaar via deze link: 
https://ggzecademy.nl/scholen/productcatalogus/ 
 
Het is ook mogelijk om het lidmaatschap uit te breiden. Hiervoor betaalt u aanvullend:  
 
Kosten uitbreiding lidmaatschap  
100 extra studentaanmeldsleutels = €2000,-- 
1 leerproduct à €300,-- 
1 docentsleutel à €200,-- 
 
Op deze uitbreiding ontvangt u geen korting.  
 
Hebt u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via info@ggzecademy.nl.  


