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REGIONAAL & IN-COMPANY

SCHOLING IN 
UW ACHTERTUINA
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“Wat fijn dat het NPi deze cursus ook bij
mij in de buurt geeft.” Dit is zomaar een
opmerking uit een evaluatie; reisafstand
en -tijd zijn belangrijk bij de overwegingen
om wel of niet in te schrijven voor een
bepaalde cursus. Daarom kent het huidige
NPi-aanbod tal van regioscholingen. Ook
hiermee speelt het NPi in op uw wensen
op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling; ‘life long learning’ bij u om
de hoek.

Het NPi organiseert cursussen in een aan-
tal regio’s. Dat gebeurt met regelmaat in
onder andere: Heerenveen, Groningen,
Alkmaar, Hengelo, Baarlo en Delft.
Daarnaast heeft het NPi vanaf 2009 scho-
lingen georganiseerd voor en met vijf RGF-
en en met het KNGF. Daarbij merken we op
dat het niet wenselijk is om álle cursussen
regionaal te organiseren; dat heeft te ma-
ken met een aantal randvoorwaarden voor
kwaliteit. Een belangrijk onderdeel binnen
het NPi-kwaliteitsbeleid is het realiseren
van de juiste leeromgeving. Specifieke
praktijkfaciliteiten en de mogelijkheid om
(vrijwillige) patiënten in te zetten voor de
praktijkonderdelen, zijn voorbeelden van
kritische succesfactoren. Voor veel van de
‘centraal’ georganiseerde NPi-cursussen
maken we voor het benaderen van ge-
schikte patiënten gebruik van praktijken in
de buurt van de scholingsfaciliteit. Het NPi
heeft hiervoor door de jaren heen een aan-
zienlijk netwerk opgebouwd. In de regio
kan dit nog een complicerende factor zijn;
daar is een dergelijk netwerk van patiën-
tenproviders nog niet beschikbaar.
Gelukkig merken we bij cursisten veel
waardering voor deze kwaliteitseisen. 

De evaluaties van de regioscholingen zijn
erg goed. Cursisten zien scholing in de

spreekwoordelijke achtertuin als een
enorme meerwaarde. Het NPi merkt dat
de regioscholingen er ook toe leiden dat
meer unieke cursisten kennismaken met
het NPi-scholingsaanbod. Deze cursisten
merken dat het NPi veel van haar cursus-
sen heeft ingebed in leerlijnen met als ul-
tiem doel te komen tot life-long learning.
Naast de regioscholingen zien we dat het
aantal in-company cursussen (aanvragen)
toeneemt. Er zijn verschillende redenen
waarom organisaties het NPi vragen om
in-company cursussen te organiseren.
Daarin kunnen financiële motieven een rol
spelen, zowel wat betreft de directe cur-
suskosten als wat betreft het aantal uren
(reistijden). Soms zijn er wensen en moge-
lijkheden om cursusprogramma’s op maat
te maken. Ook kan het een bewuste keuze
zijn om met een team, een afdeling of een
netwerk een cursus in te kopen om zo-
doende het kennisniveau binnen het gehe-
le team, de afdeling of het netwerk te
waarborgen. Wanneer de aanvrager een
prima locatie voorhanden heeft waar ook
de catering tegen een gereduceerd tarief
georganiseerd kan worden, dan kan het
organiseren van een in-company cursus
zeer lonend zijn. Om zo’n cursus te kunnen

plannen is een minimum aantal deelne-
mers vereist. Hierin blijken de aanvragers
zeer creatief. Afhankelijk van de aard van
de te organiseren cursus hanteren zij ver-
schillende strategieën: ze schrijven geo-
grafisch geselecteerde praktijken aan,
benaderen themagebonden netwerken of
nodigen collega’s uit de zorgketen uit. Los
van de inhoud die hiervoor op maat ge-
maakt kan worden, is hierbij ook het inter-
collegiaal contact binnen regionale
netwerken van groot belang en een mooie
‘bijvangst’ op weg naar het (verder) profes-
sionaliseren van fysiotherapeuten, oefen-
therapeuten, ergotherapeuten en andere
(paramedische) professionals in de ge-
zondheidszorg.

Heeft u specifieke wensen voor regio-
scholing, of wilt u zich oriënteren op de
mogelijkheden van een in-company 
cursus, dan horen wij dat graag. Uw 
NPi- contactpersoon is Frans Lanting:
Frans.Lanting@npi.nl
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