
SCHOLINGEN, TRAININGEN EN WERKKLEDING                                                
Alle genoemde lessen worden afgesloten met een certificaat

2019

ACTUALISATIE CURSUSSEN (HERINTREDERS)  
De actualisatie cursussen zijn bedoeld voor gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen die een tijd uit de zorg zijn  
geweest en niet meer deskundig en bekwaam zijn in het doen van voorbehouden en risicovolle handelingen.

• <2 jaar uit de zorg; het 1-daagse traject (incl. lunch)

• >2jaar uit de zorg; het 2-daagse traject (incl. lunch)

Op verzoek

KLINISCHE GROEPSLES   

Tijdens een klinische les gaat het over een specifiek ziektebeeld. De lessen zijn interactief.  Onderwerp: Dementie

Geen instroomeisen

• 1 daagse training (incl. lunch)

Do 4 april

09.30 -15.30 uur

TOETSING VOORBEHOUDEN HANDELINGEN (VBH)

Een verplichting van de wet BIG is dat iedere medewerker in de zorg die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoert  
regelmatig moet laten toetsen of hij/zij de handelingen nog wel naar behoren en volgens de nieuwste inzichten uitvoert.  
Voor deze training is het nodig dat deelnemers zich voorbereiden met behulp van een vooraf verkregen reader. 

Vooropleiding: minimaal afgeronde opleiding IG

• 1 daagse toetsing (incl. lunch) en inclusief E reader vooraf

Ma. 8 April 

09.00-17.30 uur

 

 

BASISCURSUSSEN

In de basiscursussen worden handelingen vanuit de basis geleerd. Basiscursussen zijn bedoeld voor medewerkers die handelingen willen leren die zij niet of  
onvoldoende tijdens de opleiding en/of stage hebben gehad.  Ieder jaar wordt een keuze gemaakt uit het actuele scholingsaanbod en de scholingsbehoefte.

1. Tillen en Verplaatsen

Doel: Het (beter) leren tillen en verplaatsen van zorgvragers met en zonder (actuele) hulpmiddelen.  
Deze les is inclusief reader; welke tijdens de les wordt verstrekt.

Vooropleiding: minimaal afgeronde opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

 • 1 daagse training (incl. lunch)

Ma 27 Mei

09.30 -15.30 uur

2. Wondzorg 

Doel: Het (beter) leren beoordelen van wonden en het bepalen van het juiste wondmateriaal

Vooropleiding: minimaal afgeronde opleiding IG

• 1 dagdeel van 3 uren

Do 13 Juni 

09.30-15.30 uur

TOETSING VOORBEHOUDEN HANDELINGEN (VBH)

Een verplichting van de wet BIG is dat iedere medewerker in de zorg die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoert 
regelmatig moet laten toetsen of hij/zij de handelingen nog wel naar behoren en volgens de nieuwste inzichten uitvoert. Voor 
deze training is het nodig dat deelnemers zich voorbereiden met behulp van een vooraf verkregen reader. 

Vooropleiding: minimaal afgeronde opleiding IG

• 1 daagse toetsing (incl. lunch) en Inclusief E reader vooraf

Wo. 9 oktober

09.00 -17.30 uur

 

ALGEMENE GROEPSLES  

Tijdens een algemene les gaat het over een ‘algemeen’ onderwerp. De lessen zijn interactief.  
Onderwerp 2019:  ‘Ken je recht’; over rechten en plichten als zorgverlener.

Vooropleiding: geen instroomeisen

• 1 dagdeel

Do 14 November 

13.00-16.30 uur

 

SCHOLINGSAANBOD


