
‘Focus op kwaliteit’ staat bij Praktijksteun voor  
het continu verbeteren en ontwikkelen van onszelf, 
de organisatie en de (GGZ-)zorg in de brede zin. 
Dit kwaliteitskader in combinatie met interne 
scholingen, de gefaciliteerde ontwikkelingsuren en 
het persoonlijk ontwikkelbudget (POB), geven wat 
ons betreft deze focus op kwaliteit goed weer.

•  Intern scholingsaanbod 
Met ons scholingsaanbod willen we bijdragen aan 
jouw deskundigheidsbevordering als POH-GGZ en 
ruimte maken om kennis, ervaringen en successen 
met elkaar te delen. Bekijk het scholingsaanbod op 
www.praktijksteun.nl/scholingen.

•  Ontwikkelingsuren 
Ontwikkelingsuren gelden bij Praktijksteun voor 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst vanaf 
12 werkuren per week. Bovenop de uren die je in de 
praktijk werkzaam bent, krijg je 1 uur per week extra 
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1. Begeleiding 1 11 0 0

2. Intervisie 2 8 16 24

3. Interne scholing 2 3 6 9

4. Netwerkbijeenkomst* 2 1 2 3

Vrije keus

5. Meekijken op de praktijk 3

6. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2

7. Congres (Praktijksteun) 4

8. Externe scholing** Zie p. 2:
‘Goed om  
te weten’

9. Zelfstudie/vakliteratuur

10. E-learning/webinar**

Totaal 24 36

Minimaal aantal op jaarbasis 30 52

Restant aantal naar eigen keuze in te vullen 6 16

*   Indien georganiseerd
**  De inhoud moet bijdragen aan de primaire deskundigheidsbevordering van de functie POH-GGZ.  

De POH-GGZ dient vooraf punten aan te vragen bij de direct leidinggevende.

op contract. Dit uur is ervoor om te werken aan je 
deskundigheidsbevordering. Ontwikkelingsuren 
krijg je dus al automatisch uitbetaald en hoeven niet 
achteraf te worden gedeclareerd. We verwachten 
als werkgever uiteraard wel je actieve inzet en 
aanwezigheid hiervoor.

•  Activiteiten 
Onderstaande activiteiten worden vanuit 
Praktijksteun georganiseerd en aangeboden, 
waarvan enkele activiteiten binnen de reguliere 
werktijd en enkele buiten werktijd vallen. Bij elke 
activiteit geldt een minimum aantal uren/punten, 
waarvoor we jouw inzet vragen.

Bespreek jouw persoonlijk scholingsplan met jouw 
direct leidinggevende in je 1-op-1. Hierbij wordt er ook 
ingegaan op jouw concrete doelen. Gedurende het jaar 
zal tijdens de 1-op-1 ook de voortgang en het proces 
worden bewaakt.

Kwaliteitskader POH-GGZ Focus op kwaliteit

https://www.praktijksteun.nl/scholingen


Hofstraat 167 
5641 TD Eindhoven
Nederland

088-2013820
info@praktijksteun.nl 
www.praktijksteun.nl 

Op jaarbasis ontvang je 52 ontwikkelingsuren om daarmee minimaal 
30 punten te behalen. Daarvan zitten 24 punten in het verplichte 
kwaliteitskader. De overige resterende punten zijn naar eigen keuze  
in te vullen. 

•  Begeleiding (1) valt onder reguliere werktijd en wordt 11 keer 
aangeboden. Voor begeleiding worden geen punten toegekend.

•  Intervisie (2) wordt op jaarbasis 10 keer aangeboden.
•  Bij externe scholingen (8) geldt per lesuur 1 punt.
•  Voor zelfstudie / vakliteratuur (9) worden geen punten toegekend.

Ben je korter dan één jaar in dienst bij Praktijksteun?  
Dan gelden voor jou de volgende bijzonderheden:

•  Meekijken op de praktijk (5) wordt altijd uitgevoerd door een coach  
(zie inwerktraject). 

•  In het eerste jaar zijn de scholingen (3) Consulatie, E-health en  
Triage verplicht. Volg je de opleiding POH-GGZ, dan mag je de scholing 
Consultatie en Triage ook in het tweede jaar volgen.

•  Tevens dien je in het eerste jaar de online cursus ‘Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ (6) te hebben gevolgd.

•  Volg je de opleiding POH-GGZ dan krijg je vrijstelling voor 3 punten en 
dien je in het eerste jaar minimaal 27 punten te behalen.

Ben je langer dan één jaar in dienst bij Praktijksteun?  
Dan gelden voor jou de volgende bijzonderheden:

•  Meekijken op de praktijk (5) wordt uitgevoerd door een teamleider 
binnen jouw regio. In onderling overleg wordt dit ingepland en zal de 
teamleider minimaal twee consulten bijwonen. 

•  Indien de onderwerpen van de interne scholingen (3) niet aansluiten 
bij jouw persoonlijke behoeften, dan kunnen deze punten ook 
middels externe scholingen worden ingevuld, na overleg met je direct 
leidinggevende.

Met dit kwaliteitskader sluiten we aan bij 
het kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ.

Goed om 
te weten


