
GHORdiaanse Basisopleiding Light - opleidinginformatie  
  

Binnen de wereld van de GHOR krijg je als nieuwe medewerker of samenwerkingspartner te maken 

met veel nieuwe begrippen, partijen en belangen. De GHORdiaanse basisopleiding maakt je wegwijs 

binnen de wereld van de GHOR.   

 

Voor wie is deze training?  

De GHORdiaanse Basisopleiding Light is bedoeld voor medewerkers opererend in opgeschaalde 

situaties bij partners in de geneeskundige keten. Ook biedt de opleiding een basis over de GHOR voor 

medewerkers van multidisciplinaire partners.  

  

Wat leer je?  

Na afloop van de GHORdiaanse basisopleiding heb je:   

• Kennis van in de taken en rol van de GHOR in koude en warme fase  

• Kennis van de rol van keten- en zorgpartners  

• Kennis van  de GHOR als netwerkorganisatie  

• Kennis van de GHOR rollen en processen  

  

Programma  

De opleiding is opgebouwd uit e-learningmodules met toetsmodules en webcolleges. Op basis van 

inhoudelijke thema’s wordt je basiskennis op een toegankelijke manier aangereikt en door ervaren 

GHORdianen geïnspireerd en meegenomen in de wereld van de GHOR. De opbouw ziet als volgt uit:   

  

A: Theoretische basiskennis door e-learning en toets:   

• Module 1 Introductie in de GHOR  

• Module 2 Partners van de GHOR  

• Module 3 GHOR-processen   

• Module 4 GHOR en de veiligheidsregio  

  

B. Webcolleges:   

• Lees het incident - Neem tijd voor beeldvorming door Robert-

Jan Schouwerwou, Veiligheidsregio Utrecht  

• Adviseren ten behoeve van risicobeheersing door Jan Bleumer 

en collega’s, GHOR Brabant-Zuidoost  

• De rol van GGD GHOR Nederland als branchevereniging door 

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland  

• De GHOR als netwerkorganisatie door Bart Goldsteen en 

Simone Reinders, GHOR IJsselland  

• De historie van de GHOR - Waar komen we vandaan? Waar 

ligt onze oorsprong?  door Joost Bernsen strategisch adviseur 

en voormalig DPG Hollands Midden  

• OTO - Levenslang leren binnen de GHOR door Ineke van 

Steensel en collega’s (crisisteam schietincident Alphen aan de 

Rijn), GHOR Hollands Midden  

  

Voor een sneakpreview van de GHORdiaanse basisopleiding klik hier  

  

Praktische informatie:   

De GHORdiaanse Basisopleiding Light wordt tijd en plaatsonafhankelijk aangeboden.  

Deelnemers kunnen op elk gewenst moment starten met de e-learningmodules en webcolleges.  

  

De GHORdiaanse Basisopleiding Light is geschikt voor medewerkers van geneeskundige 

ketenpartners en multidisciplinaire partners. Dit traject kan worden ingekocht op individuele basis 
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maar ook voor groepen per regio. In het laatste geval krijgt de regio een aantal codes die zij zelf 

kunnen verstrekken aan deelnemers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de GHOR academie op 026-3552978 of GHOR@ifv.nl 

  

Gerelateerd aanbod 

Naast de GHORdiaanse Basisopleiding Light heeft de GHOR academie ook de GHORdiaanse 

Basisopleiding in haar aanbod, De GHORdiaanse Basisopleiding is geschikt voor medewerkers 

GHOR- bureau en aspirant operationele GHOR-rollen en bestaat uit bestaande uit e-learning, 

webcolleges en terugkomdag. De opleiding wordt op individuele inschrijving open aangeboden. Maar 

kan ook per groep worden afgenomen. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om de opleiding 

incompany (op eigen locatie) te verzorgen. 

 

Voor meer informatie over deze opleiding verwijzen wij u door naar onze website.  
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