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5 tips bij de implementatie van een 
leerproduct

Persoonlijk contact
Zorg dat je met trainers, teams en andere 
inhoudsdeskundigen regelmatig contact 
hebt zodat je wederzijds weet wat de 
ontwikkelingen en aandachtspunten zijn 
op het gebied van scholing.  
Wees kritisch op je eigen investering
Vraag jezelf steeds af: wat hee! het 
meeste e"ect op implementatie? Wat 
gaat goed, wat kan nog beter?

Doe aan kennisuitwisseling
Maak gebruik van ervaringen, kennis en 
materialen van lidinstellingen binnen de 
vereniging. Start gesprekken in de 
community en laat je inspireren door 
andere leden.
Stel nieuwe leertrajecten beschikbaar 
binnen de leeromgeving
Maak afspraken met collega’s over 
wie wat doet zodra er een nieuw 
leerproduct beschikbaar is. Ga je het 
direct publiceren? Of ga je eerst naar de 
volgende tip?
Doseer!
Wil je veel aandacht besteden aan een 
implementatie? Implementeer liever drie 
leertrajecten goed en grondig dan alle 
leertrajecten half. 
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Opleidingsplan 2022

Opleidingsplannen hebben een belangrijke 
plek binnen je organisatie. Ze leveren 
een bijdrage aan de organisatiedoelen en 
de daarbij benodigde deskundigheid 
van medewerkers. Het is belangrijk om als 
opleidingsadviseur, beheerder of 
projectleider een aantal vragen 
voortdurend scherp te hebben:

Antwoorden op deze vragen zijn zowel 
belangrijk voor draagvlak als voor 
legitimiteit. Door relevant te zijn voor je 
organisatie en medewerkers, zal het 
gebruik van scholing toenemen.

Waar zijn we als organisatie mee bezig?  
Welke ontwikkelingen zijn er nu gaande 
en welke zijn bekend voor in de 
toekomst? 
Hoe dragen het opleidingsplan, de 
opleidingsinterventies en innovaties 
daaraan bij? 
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10 september · Wereld suïcide 
preventie dag
Suïcidepreventie is een telkens terugkerend 
(bij)scholingsonderwerp in de ggz. Om met 
het onderwerp bezig te blijven en er met 
enige regelmaat aandacht aan te besteden, 
hee! GGZ Ecademy verschillende leerpro-
ducten binnen dit thema die je kunt 
inzetten. 
Product: Thema-overzicht suïcidepreventie, 
Sui_0227

25 september · Apothekersdag
Wat is het e"ect van geneesmiddelen in en 
op het lichaam? Waar kun je informatie 
over geneesmiddelen vinden en wie mag 
wat toedienen? Dit leer je in ‘Werking van 
geneesmiddelen’. 
Product: Werking van geneesmiddelen, 
PsfWeM_LT_0142
Thema-overzicht medicatie bij psychia-
trische aandoeningen, Psf_0151
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10 oktober · Landelijke Dag Psychische 
Gezondheid
Mensen die nu in de geestelijke 
gezondheidszorg terechtkomen, zouden 
daar misschien helemaal niet hoeven 
komen als ze al in een eerdere fase in hun 
leven een vangnet hadden gehad voor 
hun problemen.
Product: Sociale ongelijkheid maakt veel 
mensen ziek, SocDet_GI_0235
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29 oktober · Dag van het internet 
Met eHealth krijgen mensen met 
psychische klachten via internet informatie 
of ondersteuning bij hun herstel. 
Voor behandeling van psychiatrische 
problemen biedt eHealth veel 
mogelijkheden, maar de afweging om 
digitale ondersteuning in te zetten in de 
behandeling kan alsnog een lastige zijn. 
Maakt jouw organisatie gebruik van 
eHealth?

5 oktober · Dag van de leraar
Wist je dat docenten van onder meer Social 
Work, Gezondheidszorg en Toegepaste 
Psychologie in hun lessen gebruik maken 
van de leerproducten van GGZ Ecademy? 
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20 november · Internationale dag van 
de rechten van het kind
Wat is huiselijk geweld, welke gevolgen kan 
het hebben en wat zijn jouw taken, invloed 
en verantwoordelijkheden?  
Product: Werken met een meldcode in de 
ggz, MHGKGZ_LT_0010

24 november · Verander je 
wachtwoorden dag
Privacy en informatieveiligheid speelt 
een steeds grotere rol in de maatschappij 
en zeker in een ggz-instelling waar 
vertrouwelijke informatie van cliënten 
wordt vastgelegd en beheerd.
Product: Privacy en informatieveiligheid, 
InfoVe_LT_0154 

1 november · Dag van de BHV
‘BHV in de ggz’ richt zich op 
bedrijfshulpverlening in de ggz-context 
en bevat informatie over communicatie, 
brand, ontruiming en spoedeisende 
eerste hulp.  
Product: BHV voor de ggz, BHVGZ_LT_0127 

16 november · Dag van de 
verdraagzaamheid
Hoe ga je om met onbegrepen gedrag en 
wat is de rol van onze samenleving? 
Product: GGZ College Onbegrepen gedrag, 
ColVer_LT_0245
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10 december · Dag van de Mensenrechten
Uit de praktijk blijkt dat er nogal eens 
sprake is van machtsongelijkheid tussen 
cliënt en zorgverleners. Hierdoor kan het 
gebeuren dat mensenrechten in het geding 
komen. De CRPD (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities) biedt een 
fundament en een verantwoordelijkheid 
om aan de slag te gaan met die 
ongelijkheid. Dit inspiratietraject is een 
eerste kennismaking met het verdrag.
Product: Inspiratietraject CRPD, 
CRPDxx_IT_0230 
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5 december · Sinterklaas
Van agoog tot psychiater, verpleegkundige 
of assistent:  deze quiz kun je altijd maken, 
wat je ook doet en wie je ook bent!
Product: Sinterklaasquiz, 
ECA_SintQu_LT_0153 
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