
 

Leerportaal instructie  

Meldcode en Oudermishandeling leertraject GGZ Friesland 

 

Het Leerportaal van GGZ Friesland is een web-based applicatie die informatie over opleidingen 

zichtbaar maakt voor medewerkers en managers van GGZ Friesland. 

Daarbij wordt een leeromgeving aangeboden voor het doorlopen van e-learning modulen. 

 

Hieronder volgen de stappen die je moet zetten om in te loggen in het Leerportaal en vervolgens met 

de e-learning van het Centraal leerplatform van de GGZ Ecademy te kunnen werken. Via dit 

platform kun je in de loop van 2017 steeds meer zogenaamde ‘learning journeys’ volgen.  

1. Inloggen in het leerportaal 

Via GGZ applicaties - Leerportaal bereik je het Leerportaal. Je hoeft niet in te loggen maar komt 

automatisch in het Leerportaal. 

 

2. Het Leerportaal Menu  

In je Leerportaal zie je aan de linkerkant het menu. Om naar de verschillende opleidingen te gaan 

klik je op Opleidingscatalogus. In de opleidingscatalogus zie je verschillende opleidingen staan 

waaronder ook e-learning modulen. 

Kies dan Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en klik op de volgende site  

onder  Acties  de link Meldcode en Oudermishandeling leertraject GGZ Friesland aan. 

 

3. Aanmelden voor de e-learning modulen 

Je komt dan direct uit bij de betreffende e-learning module . 

Als je de eerste keer naar de e-learning gaat moet je je aanmelden. Achter de module zie je rechts 

op het scherm Acties staan, klik daarop en kies Aanmelden 

Je komt dan in het scherm aanmelden van de module: klik ook dan weer op Aanmelden. Daarna 

zie je in het scherm een groen V verschijnen met “u bent toegetreden tot de module”. 

 

4. De module openen  

Nu kan de module geopend worden: Klik dan op de icoon van de module 

 
 



 

5. Je komt dan in het scherm 

 

 

 

 

Klik dan op Start.  

Je komt dan in het Aanmeldscherm van het Centraal Leerplatform van de GGZ Ecademy.  

Alleen de eerste keer (!) krijg je dit scherm om je bij de het leerplatform van de GGZ Ecademy 

aan te melden. Hier wordt gevraagd naar je BIG-nummer (i.v.m. accreditatie) en naar je 

persoonlijk emailadres. Dit is nodig omdat de GGZ Ecademy er vanuit gaat dat als je bij een 

andere instelling gaat werken je portfolio behouden blijft! 

Verzend het formulier. 

 

6. Je komt dan misschien in een inlogscherm. Klik dit weg! 

Ga terug naar het Leerportaal en kies dan in de  Opleidingscatalogus weer de module  Meldcode 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling en klik dan bij Informatie onder  Acties  weer de link 

Meldcode en Oudermishandeling leertraject GGZ Friesland aan. Je komt weer bij wet venster 

met Start. 

Klik daarop en je komt direct terecht bij de e-learning  Meldcode en Oudermishandeling 

leertraject GGZ Friesland en je kunt beginnen met de learning journey 

 

Veel succes, 

 

Jan Brinkman,  

Opleidingsadviseur 

Leerhuis 

 

 

 


