
 

  

UITNODIGING 
 

Wil je toegang tot een rijk aanbod van meer dan 60 e-learningmodules voor de forensische psychiatrie, 

specialistische ggz, verslavingszorg, RIBW, kinder- en jeugdpsychiatrie en de SGLVG. Ben je op zoek 

naar een uitgebreid netwerk van kenniscentra en andere organisaties waarmee je kennis kunt 

uitwisselen en samenwerken? En wil je tips en praktische ondersteuning bij het organiseren van 

opleidingen in de ggz? Kom dan vrijblijvend naar de kennismakingsdag van GGZ Ecademy op 

woensdag 1 november a.s. 

 

GGZ Ecademy is al 6 jaar een bloeiende vereniging met 52 leden binnen de ggz en aanpalende 

sectoren. Naast het delen van de kosten voor het ontwikkelen van scholing is er een netwerk van 

samenwerking en kennisdeling ontstaan waarin je als lid een belangrijke stem hebt bij het ontwikkelen 

van lesmateriaal en leerlijnen. Maar het houdt niet op bij de ontwikkeling van materiaal. We laten 

graag zien waartoe je in staat bent als je krachten in een vereniging bundelt.  

Programma 
12.00 – 12.30 uur Ontvangst met koffie, thee, lunch 

12.30 – 13.00 uur  Welkom bij GGZ Ecademy 

13.00 – 13.30 uur Presentaties over bij en nascholing in de leerlijnen LVB, E-KJP en Forensische 

Psychiatrie 

13.30 – 13.45 uur Hoe breng je e-learning in de praktijk? 

13.45 – 14.00 uur Pauze 

14.00 – 16.30 uur Een kijkje in de keuken van GGZ Ecademy 

 Maak in pitches, workshops en presentaties kennis met GGZ Ecademy en haar leden: 

- Hoe doe je dat nu: een didactisch goed product ontwikkelen? 

- Netwerken en kennis uitwisselen in een branchegroep. Hoe werkt dat?  

- Hoe zet je video in als lesmateriaal?  

- Stimuleer samenwerking met partners in de buurt  

- Ontdek hoe je kunt samenwerken en leer alles over het ontwikkelen van 

didactisch sterke (blended) leertrajecten 

16.30 – 17.00 uur In gesprek met leden (incl. hapjes en borrel) 

Aanmelden 
Ben je geïnteresseerd naar hoe dat nu werkt, zo’n coöperatieve vereniging van verschillende 

instellingen? Schrijf je dan in voor de kennismakingsdag. Kijk op www.ggzecademy.nl en meld je aan. 

Het evenement vindt plaats bij één van onze leden GGZ Centraal, locatie Zon & Schild, Utrechtseweg 

266 in Amersfoort. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen is welkom.  

Met vriendelijke groet,  

GGZ Ecademy 


