
CREATING TOMORROW

Steeds vaker gaan mensen met psychische en psychosociale klachten naar de huisarts. Deze mensen 

hebben passende ondersteuning en begeleiding nodig van generalistische professionals die huisartsen 

hierbij helpen. Daarom heeft de Hogeschool van Amsterdam samen met SUPPOHRT de leergang 

Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ontwikkeld.

LEERGANG POH-GGZ
 POST-HBO

HVA.NL/POH-GGZ

Tijdens de leergang krijg je de kennis en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt om 

in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met 

klachten van psychische, psychosociale en psychosomatische aard.
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VOOR WIE?
De leergang is toegankelijk als je relevante praktijkervaring in 

de GGZ hebt en afgestudeerd bent in één van de volgende 

hbo-of  wo-bachelors:

► Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hbo)

► Sociaal Pedagogische Hulpverlening (hbo)

► Toegepaste Psychologie (hbo)

► Psychologie (wo)

► Verpleegkundige met diploma 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde (hbo)

► HBO-Verpleegkunde met GGZ uitstroomprofiel (hbo)

► Orthopedagogiek (wo)

► Verpleegkundige specialist GGZ (hbo)

PROGRAMMA
De inhoud van de leergang is gebaseerd op veelvoorkomende 

vraagstukken uit de praktijk en het functie-en 

competentieprofiel van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. De 

sterke verbinding tussen theorie en praktijk biedt een stevige 

handelingsbasis voor de dagelijkse praktijk. De volledige 

leergang telt 21 cursusdagen en bestaat uit drie modules: de 

basis, de verdieping en de specialisaties. Daarnaast doe je 

middels een werkervaringsplek ervaring op met de 

werkzaamheden van een POH-GGZ. 

►De Basis (6 dagen): In deze module wordt de functie

POH-GGZ geïntroduceerd en komen veelvoorkomende 

klachten van patiënten aan bod. In elke les behandelen

we de klachtenpresentatie van de patiënt en de taken en 

competenties van een POH-GGZ. Zo oefen je met het afnemen 

van een intake, een screeningsonderzoek uitvoeren en een 

behandelplan opstellen. Ook komen enkele basisinterventies 

aan bod, zoals psychoeducatie, cognitieve 

gedragsbegeleiding en zelfmanagement. Je hebt tevens 

intervisie waarin je met mede-cursisten casuïstiek uit de eigen 

werkpraktijk bespreekt.

►Verdieping (6 dagen): In deze module wordt dieper 

ingegaan op de theoretische achtergronden van de in de 

basismodule behandelde psychische klachten. Ook komt 

langdurige, gestabiliseerde problematiek van patiënten aan 

bod. We behandelen o.a. de inzet van terugvalpreventie, 

cognitieve gedragsbegeleiding, werken met protocollen, 

vroegsignalering, de meldcode, systemisch werken en 

omgaan met diversiteit.

► Specialisatie (3 dagen per specialisatie): Deze leergang kent 

drie specialisaties: Kind en Jeugd, Ouderen en Somatiek. 

Tijdens de specialisaties Kind en Jeugd en Ouderen worden 

kenmerkende ontwikkelingsproblematiek en stoornissen 

behandeld. Tijdens de specialisatie Somatiek komen 

psychosomatische klachten en psychische klachten als gevolg 

van ziekte aan bod. Bij alle specialisaties worden passende 

interventies en begeleiding besproken.

RESULTAAT
Na afloop van de leergang ben je opgeleid voor de functie

POH-GGZ. In deze functie ben je een belangrijke verbindende 

factor binnen een huisartsenpraktijk. Met jouw kennis over 

psychische en psychosociale problematiek en instrumenten 

verhelder je de problemen van patiënten. Je werkt nauw samen 

met patiënten, huisartsen, GGZ-instellingen, 

fysiotherapiepraktijken, diëtisten en andere behandelaars. Zo zorg 

je voor de beste behandeling in breed perspectief. Je biedt ook 

kortdurende ondersteuning bij lichte psychische en psychosociale 

problematiek.

CERTIFICAAT
Gedurende de leergang zijn er een aantal verplichte 

voorbereidings- en praktijkopdrachten. Op alle cursusdagen wordt 

een actieve participatie verwacht. De leergang sluit je af met een 

schriftelijke opdracht in de vorm van een case-studie, je portfolio 

met bewijsstukken van iedere competentie, een verklaring van de 

huisarts van voldoende functioneren in de praktijk en het 

aantonen van de 360 uur werkervaring als POH-GGZ. Bij een 

voldoende aanwezigheid en resultaat geeft het certificaat 

toegang tot inschrijving in het landelijke POH -GGZ register.

DATUM EN LOCATIE
De leergang gaat twee keer per jaar van start. Bekijk het 

eerstvolgende startmoment op hva.nl/poh-ggz. De cursusdagen 

zijn op maandag. Je hebt les op een (regionale) HvA-locatie en 

deels online.

KOSTEN
Deelnemen aan de gehele leergang kost € 4.250,-. Dit is inclusief 

onderwijsmateriaal en certificaat. Bij de lessen op locatie ontvang 

je lunch, koffie en thee. Als je aantoonbaar voldoende kennis en 

ervaring rondom bepaalde thema’s hebt, kom je in aanmerking 

voor vrijstelling van dit onderdeel. Dit bespreek je tijdens het 

intakegesprek. Bij vrijstelling van bepaalde onderdelen vallen de 

kosten lager uit. Je kunt voor maximaal 9 lesdagen vrijstelling 

krijgen.

MEER INFORMATIE 
EN INSCHRIJVEN
hva.nl/poh-ggz

CONTACT
Emily van Houts en 

Keziban Oztas 

pohggz@hva.nl

LEERGANG POH-GGZ

HVA.NL/POH-GGZ
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