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Bijlage 2.  

Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 11  (2 mei 2017). 

2.1. Erkende hogescholen voor registratie in opleiding 

Studenten kunnen zich registreren als zij ingeschreven staan als student HBO bachelor-SPH, HBO 
bachelor-MWD of HBO bachelor-Social Work en zich in de COOAB erkende afstudeerrichting GGZ-
agoog bevinden van één van de volgende hogescholen (die zijn aangesloten bij het 
samenwerkingsverband van hogescholen inzake GGZ-agoog):  

 

 Avans Hogeschool 

 Christelijke Hogeschool Ede 

 De Haagse Hogeschool 

 Fontys Hogescholen 

 Hanzehogeschool 

 Hogeschool van Amsterdam 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 Hogeschool Inholland 

 Hogeschool Leiden 

 Hogeschool Utrecht 

 Hogeschool Windesheim 

 Hogeschool Zeeland 

 Hogeschool Zuyd 

 Saxion Hogescholen 

 NCOI 

 Hogeschool Rotterdam (vanaf 2017) 

De toelating tot het register is geldig zolang de hierboven genoemde hogescholen een erkenning 

hebben van HOBEON en het COOAB. 

2.2. Erkende hogescholen voor registratie basis 

Als men een HBO bachelor-SPH, HBO bachelor-MWD of HBO bachelor-Social Work diploma heeft, 

plus een COOAB-erkend certificaat/aantekening GGZ-agoog van één van onderstaande hogescholen. 

Het certificaat kan niet ouder zijn dan van 2005 (toen studeerde de eerste lichting GGZ-agogen af). 

Datum van diploma en van certificaat moeten hierbij overeen komen (anders valt het onder de lijst 

van nascholing).  
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 Avans Hogeschool 

 Christelijke Hogeschool Ede 

 Fontys 
 

 Haagse Hogeschool  

 HAN  

 Hanzehogeschool 

 Hogeschool van Amsterdam 

 Hogeschool Leiden 

 Hogeschool Utrecht 

 Hogeschool Zeeland 

 Hogeschool Zuyd 

 Inholland 

 Saxion Hogescholen 

 Windesheim  

 NCOI 

 Hogeschool Rotterdam (vanaf 2018) 

 
 
Vanaf 2018 gelden in principe certificaten van alle hogescholen die zijn aangesloten bij het 

samenwerkingsverband van hogescholen (zie lijst bij Registratie in opleiding- de studentregistratie). 

De toelating tot het register is geldig zolang de hierboven genoemde hogescholen een erkenning 

hebben van HOBEON en het COOAB. 

 

2.3. Erkende opleiders nascholingen 

 Hogeschool Windesheim 

 RINO 

 Hanzehogeschool 

 InHolland Academy 

De toelating tot het register is geldig zolang de hierboven genoemde instellingen een erkenning 

hebben van HOBEON en het COOAB. 

 


