
Oprichten coöperatieve vereniging GGZ Ecademy
Arjan Pronk

Aanleiding: Samenwerken bij de scholing van medewerkers in de ggz bevorderen. Onder 
andere door samen kwalitatief hoogwaardige e-learning modulen te ontwikkelen en te  
implementeren.

Overlegvorm:  Inhoudelijke klankbord-
groep die vier jaar bij elkaar komt.

Betrokken partijen: O&O-fonds GGZ, 
Akwa ggz, instellingen, scholen.

Meer informatie: www.ggzecademy.nl

GGZ instellingen hebben bij de implementatie van online leren in scholing voor mede-
werkers  zelf het heft in handen genomen. Vanuit een coöperatieve vereniging stemt men 
behoeftes af, ontwikkelt men e-learning content en faciliteert men benodigde leer-
t  ech nologie. Opbrengsten die vervolgens eigendom zijn van leden. De hoogste kwaliteit,  
de laagste kosten. En de eind gebruiker aan het roer!

Opbrengsten:
•  Medio 2011 gestart als project van 14 ggz-instellingen is GGZ Ecademy uitgegroeid tot een vereniging 

met 74 leden: 63 instellingen (ggz / maatschappelijke opvang) en 11 scholen (mbo / hbo). Instellingen die 
lid zijn mogen aanbod vereniging inzetten bij scholing van hun medewerkers. Gezamenlijk hebben ze  
ca. 93.000 professionals in dienst. Dat is ruim 75% van alle medewerkers in de sector. 

•  Op dit moment hebben meer dan 45.000 medewerkers/studenten een account in het Centraal leer-
platform en één of meer e-learning modulen gebruikt. In 2018 zijn 64.782 leertrajecten gestart. 

•  Uit onderzoek blijkt dat tevredenheid onder gebruikers en leden zeer hoog is. 
•  Inmiddels zijn meer dan 150 leerproducten opgeleverd aan de leden. Een deel daarvan is tot stand gekomen 

in samenwerking met andere partijen en wordt ook gratis beschikbaar gesteld aan professionals in de 
zorgketen die niet werkzaam zijn bij een lid-instelling. Voorbeelden hiervan zijn: de Forensische Leerlijn 
(ontwikkelt met EFP / KFZ), zie https://forensische leerlijn.nl, een e-learning bij de website https://poh-
verslaving.nl en en onlangs opgeleverde module in samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma.

GGZ Ecademy is allereerst een vereniging,  
met veel contact t.b.v. kennisdeling en op-
halen behoeftes. Leden stellen bestuur aan en 
bepalen (via jaarplannen) de richting. Activiteiten 
worden aangestuurd vanuit een klein coör-
dinerend bureau en betaald vanuit contributie 
leden. Alle opbrengsten mogen zonder  
restricties gebruikt worden. Dat maakt dat  
er ‘meer’ geschoold wordt. Kennisdeling  
staat voorop. Bij ontwikkeling van content 
worden experts vanuit leden gekoppeld aan  
professionele e-learning bouwers.



Inzet EVC in de jeugdzorg bij registratie in SKJ
Rob Egberts en Corina Lingbeek

In het kader van de nieuwe jeugdwet moeten professionals in de jeugdhulp zich registreren in 
het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dat kan op basis van een hbo-diploma maar ook 
op basis van Elders Verworven Competenties (EVC).

EVC-aanbieder -  NKC-EVC

Ervaren professionals die werken volgens ‘norm verantwoorde werktoedeling’ moeten  
geregistreerd zijn in het SKJ. Eenmaal geregistreerd moeten professionals binnen 5 jaar  
voldoen aan eisen voor (her)registratie. Dat kan op basis van het diploma hbo SW/SPH – Jeugd, 
maar ook op basis van het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezins-
professional’ dat kan worden verkregen na het succesvol doorlopen van het EVC-traject. 

Opbrengsten:
Als de professional voldoet aan de eisen volgt (her)registratie in het SKJ. 
Door EVC in te zetten, doet de sector (5 betrokken branches) recht aan de competenties die  
ervaren professionals hebben verworven. Als ze voldoen aan de eisen hoeven ze niet meer 
per se een hbo-opleiding te volgen. Dit scheelt tijd, geld en belangrijker nog: hun deskundig-
heid wordt erkend, ze worden gezien, gehoord en gewaardeerd; dit past bij goed werk-
geverschap en draagt bij aan behoud van deze ervaren professionals voor de jeugdzorg. 

Via EVC wordt het gedrag van de ervaren 
professional beoordeeld. Bij de intake wordt 
vastgesteld of de professional in aanmerking 
komt voor registratie middels EVC. Daarna 
verzamelt de professional bewijzen waaruit 
deskundigheid blijkt: casuïstiek en beroeps-
producten. Dit wordt vastgelegd in een port-
folio. Portfolio wordt beoordeeld door twee  
assessoren en er vindt een criteriumgericht  
interview plaats. Dit om vast te stellen of een 
professional voldoet aan de eisen. Daarna volgt 
de rapportage en -indien voldaan- de (her) 
registratie in SKJ.

In overleg met de betrokken branches (JN, SWN, VGN, Actiz, GGZ N) is de beroepsstandaard 
‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ ontwikkeld. Er zijn 6 deskundigheidsgebieden 
vastgesteld op hbo-niveau. Per deskundigheidsgebied zijn indicatoren opgenomen die aangeven 
welk gedrag een ervaren professional moet tonen.

www.bureausterk.nl

Samenvatting EVC traject

• Voorlichting / quickscan / intake (go / no go)

• Portfolio opbouwen (begeleiding)

• Assessment (beoordeling pf en cgi)

• Rapportage: Ervaringscertificaat

• Verzilvering: vakbekwaamheidsbewijs -> SKJ

Meer informatie 
Bureau STERK – Corina Lingbeek  (c.lingbeek@bureausterk.nl), 
Rob Egberts (rob.egberts@bureausterk.nl)
Contactpersoon betrokken branches:  
Maarten Hüttner (mhuttner@vgn.nl)



Onderwijs op Maat
J.P.N. (Hans) Timmerman

Aanleiding: middelbare en hogere beroepsopleidingen voor de (gehandicapten) zorg zijn 
nog onvoldoende ingericht voor volwassenen die al over relevante competenties beschikken.

Mogelijk maken dat relevante competenties van volwassenen in de zorg worden herkend 
en erkend en zij aansluitend verder kunnen worden geschoold tot een landelijk erkend 
certificaat of diploma.

Aanpak:
Definiëring en vaststelling van voor het werk-
veld en onderwijs herkenbare leerresultaten, 
die zowel bruikbaar zijn voor het vaststellen 
van verworven competenties als van te 
verwerven competenties gericht op het 
vergroten van de inzetbaarheid en het 
behalen van landelijk erkende certificaten 
en diploma’s.

Overlegvorm:
•   Werkgroepen rond pilots mbo en hbo  

met zorginstellingen, evc-aanbieders en 
opleiders;

•  Terugkoppeling naar landelijk opleidingen 
overleg gehandicaptenzorg (LONG),  
Adviescommissie voor Arbeidszaken en 
Bestuur VGN;

•  Terugkoppeling naar Mbo-raad, Hogere 
Sociale Studies Hbo-raad, kenniscentrum 
EVC, NRTO (particuliere opleiders) en  
Ministeries OCW en VWS (subsidiegever). 

Betrokken partijen:
Ministeries OCW en VWS, Sociale Partners 
GHZ
Zorginstellingen ASVZ, Gemiva-SVG,  
Gors, ’s Heerenloo, Ipse-de Bruggen, Lijn 5, 
Middin en Zuidwester.
Onderwijs Christelijke Hogeschool Ede, 
LOI, NCOI, Oppstap en ROC-Landstede.
EVC-aanbieders HaKa en bureau STERK
Intermediairs Actieleernetwerk, Cinop en 
Zorgpact (koploper). 
Project en programmaleiding CAOP 

Meer informatie: h.timmerman@caop.nl

Resultaat:
• Ervaring met ruim 200 deelnemers in verkort traject naar certificaat of diploma; 
•  Doorlopende leerlijn met herkenbare en toetsbare leereenheden voor Mbo niveau 3 en 4, 

Ad niveau 5 en Bachelor niveau 6, die zowel bruikbaar zijn voor EVC en doorscholing;
•  Basis voor vervolgtraject om te komen tot landelijk dekkend aanbod voor hele  

langdurende zorg;
• Methode die in principe bruikbaar is en vertaald kan worden naar alle branches. 



Leren in Sociaal Werk
Monique van Gerwen

Versterken Leren en ontwikkelen van sociaal werkers tijdens het werk.

Sociaal werkers en anderen ontwikkelen zich verder op basis van het beroepscompetentie-
profiel. Zowel voor de generieke competenties en de leefgebied-competenties zijn er 
praktijksituaties, met handige en behapbare ontwikkel- en reflectie-activiteiten, waar je 
stap voor stap mee aan de slag kan. Zo organiseer je als sociaal werker en als team je  
eigen ontwikkelcyclus, gewoon op het werk.

Naast het beroepscompetentieprofiel met 
generieke en leefgebied-competenties is 
er de Competentiewijzer voor een snelle 
scan voor je ontwikkelingsniveau. Je kan 
je registeren, via Registerplein, evt. een 
EVC-procedure doen aan de hand van  
de beroepsstandaarden Vakbekwame  
Sociaal Werker (op zowel Mbo- als Hbo-
werk- en denkniveau). Elke sociaal werker 
wil zich ontwikkelen, blijkt ook uit onder-
zoek, maar heeft gebrek aan tijd. Deze 
tool helpt daarbij,ook voor diegenen die 
zich registreren.

Website: www.lereninsociaalwerk.nl 
Voor de sector, organisatie en medewerker

Sociaal Werk Versterkt, gezamenlijk  
professionaliseringsprogramma.

Meer informatie: www.lereninsociaalwerk.nl 



Actie Leer Netwerk
Wijnand Vossestein

Meer informatie: www.actieleernetwerk.nl 
Wijnand Vossestein, 06-22214468

Aanleiding: Terugdringen van personeelstekorten in Zorg en Welzijn.

Het Actie Leer Netwerk is de landelijke denk- en doekracht van het Actieprogramma  
Werken in de Zorg vanuit het ministerie van VWS. Onze focus hierbij ligt op anders werken 
en het behouden van personeel. 

We vormen inspiratie als het gaat om de goede voorbeelden. Deze zijn allemaal te vinden op 
onze site: www.actieleernetwerk.nl. Door middel van actieleren laten we naast de inhoud 
van de goede voorbeelden vooral ook het doorlopen van het proces van verandering zien op 
inspiratiebijeenkomsten.
We vormen ‘de terriër’ die een vraagstuk vastpakt, zich vastbijt in complexe casuïstiek en  
laten pas los als er een antwoord is of de casus daadwerkelijk verder is gebracht.

Het Actie Leer Netwerk richt zich op 3 zaken:
1.  Het Koplopernetwerk: ophalen van en op verschillende 

manieren bieden van een podium aan goede voorbeelden.
2.  Ruimte maken in de regels. Aan de hand van casuïstiek 

beïnvloeden van belemmerende regelgeving.
3.  Bevorderen van Actieleren: Stimuleren van actieve  

leerprocessen om anders te werken in Zorg en Welzijn. 

Betrokken partijen: 
Werkgevers Zorg en 
Welzijn, Regionale 
partners.


