Referentie PRO Praktijksteun
Opleiding POH-ggz 2019

Ik begeleid vanuit mijn rol twee studenten POH GGZ in de praktijk. Ik kom in mijn werk ook
studenten tegen die op een andere opleiding hun lessen volgen en kan vandaaruit in ieder
geval aangeven wat me opvalt bij die van RINO Zuid.
Ik ben positief verrast over de feedback die ik terugkrijg van de studenten.
Bij Pro Praktijksteun leiden we altijd mensen met ervaring op tot POH-ggz. Ze hebben hun
sporen verdiend in de ggz zorg (vaak ambulant) en zijn behandelinhoudelijk verantwoordelijk
geweest.
Zij zijn op zoek naar uitbreiding van hun kennis en kunde. Ze willen opnieuw uitgedaagd
worden in een nieuw werkveld. Dat lukt niet iedere opleiding. Deelnemers bij andere
opleidingen hoor ik vaak zeggen dat 80% van het onderwijsprogramma herhaling is en vaak
is gericht op cursisten zonder of met minder ervaring. Dat hoor ik bij jullie zeker niet terug.
De opleiding heeft meerwaarde, het verveelt niet en de inhoud en manier van lesgeven zijn
juist heel passend voor studenten met ervaring. Studenten zijn dus tevreden.
Naast kennis is er volgens de deelnemers ook voldoende aandacht voor de POH-er als
mens. Op een dag veel mensen zien in een soms redelijk snelle werkomgeving. Het thema
hoe je je daarin beweegt en je staande houdt wordt als zeer prettig ervaren. Wat ik terugkrijg
en hoor is dat de opleiding goed aansluit bij de nieuwe werkpraktijk. Het helpt, voedt en
stuurt in het landen in het nieuwe werk. Ze kunnen er naar eigen zeggen in de praktijk écht
iets mee.
De opleiding voelt niet schools aan. De lessen voelen eerder aan als trainingen van een
andere deskundige. De verschillende docenten en daarbij horende kennis worden erg
gewaardeerd.
De hoeveelheid eigen studie is bij jullie opleiding in balans en proportie. Bij andere
opleidingen kan dat soms extreem veel zijn. Voor mij dus een prettige kennismaking met de
studenten die de opleiding bij RINO Zuid doen.
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