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/OPLEIDINGSPLANNING

ONTDEK HET GEMAK...

In uw zorginstelling wordt veel gedaan 
aan de deskundigheidsbevordering 
van medewerkers. Dat is ook nodig 
om de kwaliteit van zorg op peil te 
houden. Maar hoe houdt u grip op de 
veelheid van opleidingen, e-learning en 
intervisie? Hoe zorgt u ervoor dat de 
belangrijke strategische thema’s worden 
gerealiseerd met effectieve leerinterven-
ties? Met het instrument STRAOP krijgt 
u praktische ondersteuning om een 
overzichtelijk strategisch opleidingsplan 
te maken. 

HOE WERKT STRAOP?
Voor het opstellen van een strategisch op-
leidingsplan kunt u de handreiking volgen 
die door ons is opgesteld in samenwer-
king met de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen. Hierin beschrijven wij vijf 
stappen die u kunt doorlopen:
1.  Vertaal strategische beleidsvisie naar 

strategische thema’s
2.  Uit de strategische thema’s volgen 

opleidingen die organisatiebreed worden 
ingezet. Ook onderzoekt u het natuurlijk 
verloop en het gewenste opleidingsni-
veau.

3.  Afstemming met lijnmanagement
4.  Overzicht (subsidiabele) kosten per jaar 

en de planning ervan
5.  Verslaglegging, goedkeuring en evalu-

atie van effect

Het instrument STRAOP heeft dezelfde 
opbouw en ondersteunt u bij iedere stap. 
U kunt eenvoudig bepalen welk budget per 
jaar nodig is; welke medewerkers de oplei-
dingen hebben gevolgd en welke prioritei-
ten gesteld moeten worden. De overzichten 
die u heeft gemaakt drukt u af als pdf of 
plakt u in uw Word bestand.

WAT BIEDT STRAOP U NOG MEER?
Het instrument is ervoor gemaakt om mee 
te nemen naar het gesprek met  de lijnma-
nagers. De opleidingen die voor zijn/haar 
afdeling van belang zijn worden getoond 
en samen vult u in welke opleidingen in 
de afdeling worden aangeboden. U loopt 
samen de lijst met medewerkers langs 
om te bepalen wie de trainingen reeds 
hebben volbracht. Ook kijkt u samen naar 
de vergrijzing en de wensen die leven op 
het gebied van opleidingsniveau. Wilt u de 
komende jaren meer verpleegkundigen op 
hbo-niveau? Dan brengt u hier de huidige 
situatie in kaart en kunt u plannen welke 
instroom de komende jaren nodig is.

GROEIDOCUMENT
De leerinterventies die u in STRAOP hebt 
gezet kunt u hiermee ook evalueren. Is het 
gewenste strategische effect behaald of zijn 
extra inspanningen nodig? Voor het stra-
tegische opleidingsplan van het volgende 
jaar gebruikt u de oude gegevens en past 
ze aan. Zo ontstaat een groeidocument 
waarin veel kennis over de effectiviteit van 
opleidingen is vastgelegd.
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http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/over-de-branche/publicaties/


/OPLEIDINGSPLANNING
FUNCTIONALITEITEN
Het instrument STRAOP heeft de volgende 
functies:
   Vertalen van uw strategische visie naar 

kernthema’s
   Vastleggen van leerinterventies in vier 

categorieën 
   Overzichtelijk tonen van leeftijdsopbouw 

en vervangingsvraag per afdeling
   Vergelijken van huidige en gewenste 

opleidingsniveau
   Check per medewerker welke opleidin-

gen zijn gedaan
   Budgetten en subsidies in één overzicht
   Globale planning van leerinterventies
   Printen en kopiëren van heldere over-

zichten

JAARLICENTIE
U kunt het instrument STRAOP gebruiken 
als u een licentie afsluit. De licentie geldt 
voor een jaar en geeft volledig recht op:
   Gebruik van dit instrument binnen uw 

eigen organisatie;
   Ontvangst van handleidingen en han-

dige formulieren;
   Ontvangst en informatie over nieuwe 

updates;
   Hulp van de helpdesk.

Twee maanden voordat uw licentie verloopt 
vragen wij u of de licentie wilt verlengen. 
Is dit het geval dan ontvangt u een digitale 
factuur. Verlengt u niet, dan kunt u geen 
nieuwe gegevens meer in het instrument 
verwerken.

BESTELLEN
U kunt het instrument STRAOP online 
bestellen. De investering voor het gebruik 
van een instrument hangt af van de grootte 
van uw organisatie:
< 2000 medewerkers € 3.750,-
 2000+ medewerkers € 5.700,-
 

SPECIFICATIES
Instrument :  Strategische Opleidingsplanning, STRAOP
Programmatuur :  op basis van Excel, vanaf versie 2003.
Beveiliging :  macro ‘beveiliging’ moet ‘laag’ of ‘gemiddeld’ staan
Licentie :  de licentie van dit instrument wordt periodiek gecontroleerd op 

geldigheid via internet. Uw internetbrowser moet hiervoor toestem-
ming geven.

Besturingssysteem :  Windows; door gecompliceerde macro’s draait dit instrument niet 
op Apple computers
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VOORWAARDEN
Voor het gebruik van deze instrumenten 
zijn de voorwaarden van ICT~Office van 
toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
onder nummer 30174840. Het gaat over de 
modules Algemeen, Ontwikkeling van pro-
grammatuur en Onderhoud van program-
matuur.

http://instrumenten.decrux.nl/

