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1. Woord vooraf 

Beste leden & medewerkers, 
In 2021 bieden we wederom een mooi pakket van diverse scholingen aan, waarbij wij ons best 
hebben gedaan om het aanbod wederom uit te breiden. In verband met Corona zijn helaas niet alle 
scholingen doorgegaan in 2020 maar wij hebben voor 2021 alle cursussen volgens de richtlijnen van 
het RIVM kunnen organiseren. Hierdoor kunnen de cursussen zoveel mogelijk doorgaan, behalve bij 
een lockdown, wij hopen in dit geval op uw begrip. De administratie van de opleidingen gaat steeds 
meer online. Toch merkten we dat de gids erg gewaardeerd werd onder de zorgboeren dus hebben 
wij dit jaar weer een uitgebreide editie gemaakt waardoor u een goed overzicht heeft van het 
aanbod.  
 
Als eerste zult u een beschrijving krijgen van praktische zaken rondom het volgen van de scholingen 
en de uitvoering tijdens het jaar. Extra aandacht dient hoofdstuk 3 ook te hebben betreffende het 
open stellen van de cursussen voor deelnemers van buitenaf. Vanaf hoofdstuk 8 krijgt u een goed 
inzicht van alle scholingen. Helemaal aan het einde van de gids vindt u nog een schematisch overzicht 
van alle opleidingen die door ons gegeven worden met data, tijden, tarieven en SKJ 
accreditatiepunten. 
 
Wij hopen in 2021 op een grote opkomst, hoge tevredenheid, welkome bijdragen aan kwaliteit en 
leerzame ervaringen, natuurlijk in een goede gezondheid!! 
 
De werkgroep scholing: Hanneke Braakman, Jeannet Scholten, Greet Cazemier, Felice Zwietering en 
Anouk Hafkamp. 
 
Aanmelden en betalen via Intranet 
Aanmelden en betalen gaat via de intranetsite van Vereniging BEZINN. Hier kun je zowel alle 
informatiebijeenkomsten, trainingen, e-learnings, alsook andere relevante informatie voor 
zorgboeren vinden, misschien heb je als medewerker van een zorgboerderij deze gids toegestuurd 
gekregen, vraag dan binnen je organisatie hoe bij jullie de opgave geregeld is. 
 
Vult u bij aanmelding geen namen in van medewerkers die aan scholingen deelnemen! Te vaak 
blijkt dit later nog weer te wijzigen. Geef alleen de aantallen door. Wie uiteindelijk een scholing volgt 
en afrondt wordt tijdens/na de scholing wel duidelijk (zie ook punt 6: presentielijst). 
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Ga naar scholing.verenigingbezinn.nl en log in met je eigen gebruikersnaam of emailadres en 
wachtwoord. Als je je wachtwoord niet meer weet klik dan op de link ‘wachtwoord herstellen’ 
Meld je aan voor de cursus en betaal vooraf met iDEAL 

 
Is iets niet duidelijk, of werkt het niet? Mail dan naar opleidingen@bezinn.nl. 
 

2. Onbeperkte deelname, prijzen gaan omhoog  
Prijzen omhoog 
Tot nu toe dragen zowel de stichting als vereniging bij aan de kosten van de scholingen. Door de 
toename van scholingsaanbod en kosten moet er gewerkt worden naar kostendekkende prijzen in 

het scholingsaanbod. Zowel voor de uitvoering als de voorbereiding en organisatie.  
Deelname onbeperkt 
Vanaf vorig jaar is de maximale deelname van drie medewerkers per zorgboerderij losgelaten. Bij 
teveel aanmeldingen voor 1 groep worden extra scholingen georganiseerd.  
 

3. Openstelling voor cursisten van andere organisaties 
Vanaf 2021 zullen alle cursussen opengesteld worden voor cursisten van andere organisaties en dus 
niet meer alleen de aangesloten zorgboeren van BEZINN. Uiteraard zullen deze deelnemers een 
hoger tarief betalen voor de cursussen. Ook is het belangrijk te weten dat de cursussen ieder jaar 
vanaf februari worden opengesteld. In de maand januari kunnen dus alleen aangesloten zorgboeren 
cursussen aanmelden voor zichzelf en voor hun medewerkers, zodat deze altijd de eerste keus 
hebben.  
 

4. Intekenlijst & Incompany scholing volgen 
Herhalingen 
Om te voorkomen dat we allerlei scholing organiseren die in de praktijk niet doorgaan wegens te 
weinig deelname, bieden we diverse scholingen via een INTEKENLIJST aan. Zodra zo’n scholing het 
minimale aantal deelnemers heeft bereikt, zal deze daadwerkelijk worden georganiseerd.  
Er worden dit jaar administratiekosten per intekening in rekening gebracht. Wanneer de cursus 
doorgaat worden die in mindering gebracht via een kortingscode. 
Veel animo 
Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt, sluit de bestelmogelijkheid. Meldt u WEL aan via 
de wachtlijstknop. Zodra er voldoende animo is, wordt ook deze scholing extra georganiseerd. U 
krijgt dan een seintje dat hij weer open staat om op in te tekenen.  
Incompany scholing volgen 
Steeds meer zorgboerderijen hebben behoefte om onze cursussen of coaching meer gericht op de 
eigen doelgroep/zorg te volgen. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om scholingen binnen de eigen 
organisatie te organiseren. Meld dit niet via de aanmeldknoppen maar mail dan naar 
opleidingen@bezinn.nl Voor het opzetten van de cursus en eventuele e-learning worden wel 
administratiekosten in rekening gebracht. 

 

5. Geld terug bij annulering  
• Soms gaat een scholing niet door wegens te weinig deelname. Het reeds betaalde bedrag wordt 

dan terugbetaald. 

• Als je zelf annuleert krijg je geen geld terug, wel mag je een ander de scholing laten volgen in 
jouw plaats. 

• Indien de cursus door overmacht (bijv. corona) wordt verplaatst dan krijgt u geen geld terug, 
mocht u niet kunnen op de nieuwe datum dan kunt u altijd iemand anders van uw organisatie 
deze scholing laten volgen. Op deze manier dragen we met z’n allen bij aan het in stand houden 
van onze cursussen in deze moeilijke tijden. 

 

mailto:opleidingen@bezinn.nl
mailto:opleidingen@bezinn.nl
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6. Eigen verantwoordelijkheid leden & medewerkers 
Bestelling scholing 
Er worden soms scholingen besteld, zonder dat men heeft gelezen wat het precies inhoudt, wat er 
aan voorbereiding of toetsing gevraagd wordt, waar het is etc. Als u een scholing bestelt, gaan wij 
ervan uit dat u weet wat u precies besteld heeft. En uw eventuele medewerkers ook.  
Opkomst 
Als u scholing bestelt, bent u zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk deelnemen aan scholing. 
Verwacht van ons geen herinnering dat een scholing eraan komt (als dit wel gebeurt is het mooi 
meegenomen).  
Presentie  
Zorg ervoor dat u/uw medewerker de presentielijst invult tijdens een scholingsbijeenkomst.  

• Alleen op basis van ingevulde presentielijsten worden certificaten van deelname toegestuurd 
of SKJ accreditatiepunten bijgeschreven. Houd zelf goed in de gaten of dit daadwerkelijk 
gebeurt! 

• Als er nog communicatie plaats moet vinden met deelnemers ter afronding, hebben we hun 
namen en gegevens nodig. 

Communicatie  
Wij communiceren als werkgroep scholing ALLEEN naar de aanmeldmail. Veelal het hoofd mailadres 
van uw zorgboerderij. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct communiceren van 
voorbereiding en andere zaken rond een scholing naar de medewerkers die een scholing gaan 
volgen.  
Sinds vorig jaar is het mogelijk dat medewerkers zelf een inlog en rechtstreekse toegang krijgen tot 
cursusinformatie via onze nieuwe ELO) (e-learning omgeving). Dit werkt als volgt: na betaling van 
meerdere keren dezelfde scholing kunt u een groep voor uw zorgboerderij aanmaken met meerdere 
deelnemers, die u dan een eigen inlogcode kunt geven. 
Afronding 
Steeds meer cursussen worden afgerond met een toets of een opdracht. Alleen na een voldoende 
afgeronde toets of opdracht krijgt u certificaat van deelname en/of SKJ punten. De discipline om niet 
alleen naar een bijeenkomst te gaan, maar die ook af te ronden, ligt bij u. Wij herinneren u hier niet 
aan. Houdt u hierbij aan de in de cursusinformatie genoemde deadlines. En hierbij geldt ook: 
Cursus betalen in 2021 = ook afronden in 2021. Bestel dus geen grote E-learning in december.  
Tenzij je dit beslist wilt, maar communiceer dan vooraf over data & deadline.  
 

7. Feedback & suggesties  
Wij sturen na een cursus een digitale enquête over de scholing toe. Wilt u deze alstublieft invullen. 
Dat geeft ons nuttige feedback ter verbetering van de scholingen.  
Wensen en suggesties voor meer/nieuwe scholingen zijn altijd van harte welkom. Doe deze echter 
graag VOOR 1 juli. Als u wensen pas in het najaar of einde jaar doet, kunnen wij er voor het komende 
jaar niks meer mee.  
 

Tenslotte 

We proberen qua scholing veel voor jullie te realiseren, maar niet alles ligt in onze macht. Zeker 
gezien onze uiterst geringe overhead en de beperkte tijd van de werkgroep leden. We organiseren 
veel omdat we de grote hoeveelheid leden, medewerkers, soorten van zorg en doelgroepen willen 
bedienen. Helemaal foutloos gaat dit helaas niet. Soms meldt een docent zich op de ochtend van een 
training ziek, dat is overmacht. We zullen alles zoveel mogelijk up to date houden op het intranet en 
waar nodig mailen we erover.  
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8. Scholingsoverzicht 

Soorten scholing 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in 3 leervormen: 
 

1. Informatiebijeenkomst/training/workshop in een groep, eventueel in combinatie met 
huiswerk .............................................................................................................................................. 6 

HACCP (Voedsel Hygiëne Eisen) voor kleinschalige zorg ................................................................ 6 

Moeilijk Gedrag & Jij ........................................................................................................................ 6 

Zorg en Dwang ................................................................................................................................. 6 

Fysieke weerbaarheid...................................................................................................................... 7 

Brainstormavond koeien in de zorg ................................................................................................ 7 

Zilliz voor gevorderden .................................................................................................................... 7 

De presentie benadering ................................................................................................................. 8 

Omgaan met Dementie ................................................................................................................... 8 

Inzet van dieren in de zorg .............................................................................................................. 8 

Hechting en trauma ......................................................................................................................... 9 

Suïcidaliteit ...................................................................................................................................... 9 

Zorgplan en SMART formuleren .................................................................................................... 10 

Een bedrijfsplan schrijven ............................................................................................................. 11 

Methodiek van een Leerwerkbedrijf ............................................................................................. 11 

Het jaarrond activiteiten organiseren op de zorgboerderij .......................................................... 12 

AVG in de praktijk * ....................................................................................................................... 12 

Meldcode Veilig Thuis * ................................................................................................................ 13 

Wet & regelgeving in de zorg * ..................................................................................................... 13 

Praktisch Leidinggeven * ............................................................................................................... 13 

Zilliz voor beginners * .................................................................................................................... 14 

Introductietraining Intervisie * ...................................................................................................... 14 

Procesbegeleiding Intervisie * ....................................................................................................... 15 

Introductiecursus voor aspirant zorgboeren * .............................................................................. 15 

2. E-learning; op internet college volgen in combinatie met huiswerk/toets ............................ 15 

Schrijven over je cliënt .................................................................................................................. 15 

Groepsdynamica ............................................................................................................................ 16 

Planmatig Werken ......................................................................................................................... 16 

Psychopathologie .......................................................................................................................... 16 

Psychologie .................................................................................................................................... 16 

3. Blended learning; een combinatie van de hierboven genoemde leervormen ....................... 16 

Medicatieveiligheid ....................................................................................................................... 16 

Geweldloos communiceren ........................................................................................................... 17 

Motiverende gespreksvoering....................................................................................................... 17 

Activiteitenbegeleiding .................................................................................................................. 18 
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Systeemgericht Werken * ............................................................................................................. 18 

Oplossingsgericht Werken * .......................................................................................................... 18 

Sociaal Competentiemodel * ........................................................................................................ 19 

Overige scholingen ........................................................................................................................... 20 

SKJ Scholingen ............................................................................................................................... 20 

Movisie Academie ......................................................................................................................... 20 

BHV ................................................................................................................................................ 20 

BHV in combinatie met e-learning ................................................................................................ 20 

Zorgboerderij Rienkesheerd/de Lijwiekstee ................................................................................. 21 

Zorgboerderij Moai Seldsum ......................................................................................................... 21 

Gentle teaching ............................................................................................................................. 21 

Autisme.......................................................................................................................................... 21 

Leerplatform voor de zorg ............................................................................................................. 21 

Z-O-Wel.......................................................................................................................................... 21 

Woudwijk Zorgadvies .................................................................................................................... 21 

Dirkse Anders Zorgen .................................................................................................................... 21 

Mee Groningen .............................................................................................................................. 22 

Knowledge Monk ........................................................................................................................... 22 

Scholing voor praktijkopleiders ..................................................................................................... 23 

Als je zelf scholing aanbiedt op je boerderij .................................................................................. 23 

Tabel overzicht scholing ................................................................................................................ 24 

 
 
Voor de cursussen met een * is er nog geen datum bekend. Hier werken we met een intekenlijst 
en bij voldoende belangstelling wordt een datum gepland. 
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1. Informatiebijeenkomst/training/workshop in een groep, eventueel in combinatie 
met huiswerk 

HACCP (Voedsel Hygiëne Eisen) voor kleinschalige zorg  
Er bestaat een HACCP norm voor kleinschalige woonvormen. Ook aanbieders van dagbesteding die 
warme maaltijden aan cliënten aanbieden dienen zich hieraan te houden.  

 
Inhoud 
Cursisten krijgen vooraf een reader waarin de voedselveiligheidsregels staan. 
Tijdens deze avond worden deze voedselveiligheidsregels op interactieve wijze met je doorgenomen. 
Er is tevens gelegenheid tot vragen stellen/uitwisseling met een HACCP-expert (zonder toetsing).  
 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 2 maart 2021 
Tijd: 13.30-16.00  
Locatie: De Postwagen, Tolbert 
Prijs: leden: € 60,00, niet-leden: € 72,00 

Moeilijk Gedrag & Jij 
Training hoe anders omgaan met gedrag van cliënten waar jij moeite mee hebt. 

 
Als cliënten gedrag vertonen waar we moeite/last van hebben, schieten we snel in onze eigen 
irritatie, weerstand en valkuilen. In deze training wordt er samen nagedacht, wat dit gedrag met jou 
doet en geoefend met behulp van een trainingsacteur hoe jij anders met dit gedrag kunt omgaan. 
Waardoor je er minder last van hebt, beter in contact blijft en er soms zelfs begrip ontstaat. Ter 
voorbereiding op deze training wordt je gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Zie de 
cursusinformatie die beschikbaar komt zodra je bent aangemeld.  
 
SKJ-punten: 7 
Duur: 2 dagdelen  
Datum: 11 en 25 maart 2021 
Tijd: 13.30-16.00  
Locatie: De Postwagen, Tolbert 
Prijs: leden: € 130,00, niet-leden: € 156,00 

Zorg en Dwang 
De nieuwe Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ, die zijn ingegaan op 1 januari 2020, 
hebben invloed op alle situaties waarin zorg wordt verleend. Mogelijk gaan er een aantal dingen 
veranderen in de manier waarop je werkt. Als je werkt met verstandelijk beperkten, 
psychogeriatrische cliënten of mensen met een psychiatrische aandoening dan moet je weten wat 
deze wet inhoudt. 

Tijdens deze scholing zullen deelnemers uitgenodigd worden om na te denken over wat deze wet 
voor hun zorgverlening betekent.  
 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 14 april 2021 
Tijd: 19.30-21.30  
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 30,00, niet-leden: € 36,00 
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Fysieke weerbaarheid 
In situaties die spannend zijn, waar verbale of non verbale dreiging is, is het zaak om vanuit 
zelfvertrouwen te handelen. Door je spanning onder controle te krijgen kun je helderder nadenken 
en adequaat op de situatie reageren. Door een juiste fysieke uitstraling en het op verbale wijze 
duidelijk maken waar voor jou de grens ligt stel je jezelf weerbaar op. 

Inhoud 
Op het gebied van fysieke weerbaarheid gaan we aan de slag met lichaamstaal, het aannemen van 
een actieve houding en het uitstralen van zelfvertrouwen. We besteden aandacht aan 
ademhalingstechnieken, waardoor je tijdens spannende situaties kalmer en zelfverzekerd kunt 
blijven. 

- Praten 
- Confrontatietechnieken of de-escalatie 
- Houding en uitstraling 
- Vluchten of weggaan uit de situatie 
- Hulp vragen (en bieden) 

Duur: 1 dagdeel  
Datum: 10 juni 2021  
Tijd: 19.30 – 21.30 
Locatie: Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag 
Prijs: leden: € 60,00, niet-leden: € 72,00 

Brainstormavond koeien in de zorg  
Inhoud 
Er bleek veel animo te zijn om een avond te organiseren over koeien in de zorg, nu is het zo dat er 
onder de zorgboeren veel kennis is hoe deze dieren een meerwaarde zijn in de zorg. Ook wordt er 
verschillend gedacht over hoe om te gaan met de veiligheid bij de inzet van koeien in de zorg. Naar 
aanleiding van deze vraag willen wij een gespreksavond organiseren voor diegene die te maken 
hebben met de inzet van koeien in de zorg. Er zal op deze avond kennis onderling gedeeld worden en 
er kunnen vragen gesteld aan collega’s. De thema’s die aan bod komen zijn natuurlijk wat is de 
meerwaarde op jou bedrijf zodat ook anderen hier extra kennis over op kunnen doen en er zal ook 
gezamenlijk nagedacht worden over de veiligheid. Bij deze avond is er geen docent maar een 
gespreksleider.  
 
Duur: 1 avond 
Datum: 21 april 2021 
Tijd: 19.30-21.30  
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 30,00, niet-leden: € 36,00 

Zilliz voor gevorderden  
Inhoud 

In de ZilliZ gevorderdentraining nemen we de meer administratieve taken en de inrichting van ZilliZ 
door. De deelnemers moeten minimaal toegang hebben tot de modules Contracten en Administratie 
en beheersrechten hebben om een stuk inrichting te doen, toegang tot de module P&O is ook 
handig. Neem een eigen laptop mee en heb je inloggegevens bij de hand. 
Welke onderwerpen we precies behandelen, bepalen we aan de hand van de wensen van de 
deelnemers. Je kunt deze tot 1 week voor de training mailen naar opleidingen@bezinn.nl 
  
Mogelijke onderwerpen ZilliZ gevorderden training 

• Inrichting Factureren via ZilliZ (naar BEZINN, als onderaannemer, PGB, ZIN, Vecozo) 
• Overzichten van toekenningen 

mailto:opleidingen@bezinn.nl
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• Jaarverantwoordingen 
• Exporten naar 

o Boekhoudpakket 
o CBS 
o Wet Zorg en Dwang 

• Uren voor salarisadministratie 
• Verlofadministratie 

 

Duur: 1 avond 

Datum: 11 mei 2021 
Tijd: 18.30-21.30 
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 100,00, niet-leden: € 120,00 

De presentie benadering  
door Jaap Gorter 
 
Vanaf 2002 volg ik de Presentiebenadering, ga naar congressen en studiebijeenkomsten.  
Wat is presentie, hoe kun je dat inzetten op de zorgboerderij, hoe kun je het benutten bij het 
verwoorden en verantwoorden van wat je doet? Wat zegt presentie over kwaliteit van zorg? 
Ik zal vertellen over en met jullie in gesprek gaan over deze menselijke benadering van zorg. 
  
Jaap Gorter is mede-oprichter van de Naoberhoeve (1998). Hij heeft zowel een landbouw als een 
zorgachtergrond.  
Sinds 2018 heeft de Naoberhoeve een pilot-status op het gebied van kwaliteit bij Bezinn. De 
presentie-benadering is één van de inspiratiebronnen voor deze zoektocht. 
 
Duur: 1 avond 
Datum: 20 mei 2021 
Tijd: 19.30-21.30 
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 50,00, niet-leden: € 60,00 

Omgaan met Dementie 
Wat doe je als je bewoner met dementie zegt naar huis te willen omdat zijn (lang geleden overleden) 
moeder op hem wacht? Wat zeg je tegen die mevrouw die niet naar het toilet durft omdat ze daar 
een rat heeft gezien? Wat als iemand aan het stopcontact begint te prutsen ‘omdat dat gemaakt 
moet worden’ (hij was vroeger elektricien)? Waarom herkende die ene bewoner mij gisteren niet en 
vandaag wel? Doet ze alsof? 
 
In deze basis workshop over dementie hebben we het over de werking van het geheugen, we 
bespreken de mogelijke oorzaken van dementie en kijken wat je het beste kan doen in situaties zoals 
hierboven staan beschreven. 
 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 21 september 2021 
Tijd: 13.30-16.00  
Locatie: De Postwagen, Tolbert 
Prijs: leden: € 50,00, niet-leden: € 60,00 

Inzet van dieren in de zorg 
In 2020 zijn we dieper ingegaan op werken met paarden in de zorg. In 2021 is het onderwerp werken 
met honden in de begeleiding: Hoe kunnen honden bijdragen aan het welzijn van deelnemers en hoe 
kunnen ze worden ingezet ter ondersteuning? 
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Onderwerpen die we deze avond behandelen zijn:  

• Hoe kun je bepalen welke honden geschikt zijn om in te zetten? 

• Welke vormen van educatie en ondersteuning met honden zijn allemaal mogelijk? 

• Hoe houd je het welzijn van de hond in de gaten?  

• Het herkennen van stresssignalen van honden. 

• Wat zijn de mogelijke effecten van begeleiding met honden? 
Op veel zorgboerderijen zijn honden aanwezig en ongetwijfeld spelen zij al een belangrijke rol. We 
gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om hen nog gerichter of bewuster een aandeel te laten 
hebben in de ontwikkeling van deelnemers. Na afloop van deze avond ben je in staat een kort 
programma voor de eigen deelnemers te ontwerpen.  
 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 9 juni 2021 
Tijd: 19.00 – 21.30 
Locatie: Dorpsstraat 6, Haule 
Prijs: leden: € 50,00, niet-leden: € 60,00 

Hechting en trauma 
Inhoud 

In de eerste helft van de scholing staan we stil bij hechtingsproblematiek. We besteden aandacht aan 
de cirkel van veiligheid en vertrouwen en gaan dieper in op diagnostiek (vanuit de DSM-5). Ook 
bespreken we factoren, die invloed hebben op het hechtingsproces. Verder gaan we in op ‘hoe’ de 
ontwikkeling van een kind met een hechtingsstoornis afwijkt ten opzichte van een gezonde 
ontwikkeling. 
 
Tijdens de tweede helft gaan we verder met het onderwerp posttraumatische stressstoornis 
(enkelvoudige, complex en secundaire PTSS): 

• Hoe wordt het veroorzaakt? 

• Wat zijn de symptomen? 

• Hoe komt men tot de diagnose (DSM-5)? 
 
De meest voorkomende behandelvormen komen aan bod alsmede praktische handvatten in de 
begeleiding. 
 
Na deze scholing ben je in staat om signalen te herkennen, te duiden en hier psycho-educatie over te 
geven. Ook ben je na deze scholing in staat door middel van praktische handvatten meer te halen uit 
het contact, de gesprekken en de begeleiding en kun je de-escalerend werken. 
We vragen cursisten om nadien een reflectieopdracht te maken. 
 
SKJ-punten: in aanvraag 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 17 juni 2021 
Tijd: 19.00-21.30  
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 

Suïcidaliteit 
Inhoud 
In deze scholing staan we stil bij wat suïcidaliteit is en wat suïcidaliteit betekent voor de cliënt en zijn 
omgeving. 
Er is aandacht voor veelvoorkomende situaties en er worden handvatten gegeven hoe hiermee om te 
gaan. Middels de CASE-methodiek oefenen we in kleine groepjes gesprekstechnieken. We gaan in op 
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de richtlijn ‘Omgaan met suïcidaliteit’. Het is belangrijk te weten wie welke verantwoordelijkheden 
heeft en hoe samen te werken bij cliënten die zich suïcidaal uiten. 

Na deze scholing ben je in staat om adequaat te handelen bij een cliënt die suïcidale uitingen heeft. 
Je kunt een eerste inschatting maken van welke factoren risico verhogend zijn en weet hoe te 
handelen volgens de richtlijnen. 

We vragen cursisten om nadien een reflectieopdracht te maken. 
 
SKJ-punten: in aanvraag 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 15 september 2021 
Tijd: 19.00-21.30 
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 

Zorgplan en SMART formuleren 
De scholing Zorgplan en SMART formuleren bestaat uit twee dagdelen 
 
Dagdeel 1 
In het eerste dagdeel wordt de theorie met betrekking tot het opstellen van zorg-/, 
begeleidingsplannen doorgenomen. Onderstaande onderwerpen komen hierbij minimaal aanbod: 

• Wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Bopz/Wet zorg en dwang, werkwijze PGB) in relatie tot 
zorgplannen: 

o Wat is verplicht en wat heeft de aanbeveling (en waarom)? Dit doen we aan de hand van 
wetgeving in combinatie met het bespreken van voorbeelden van zorgplannen. 

o Welke eisen worden gesteld binnen HKZ-normen en de ISO 9001:2015 norm? 
o Welke (aanvullende) eisen worden door gemeenten gesteld (inclusief de eisen voor wat betreft 

een werkend kwaliteitssysteem)? 
• SMART formuleren van doelen. 
• Evaluatie van gestelde doelen. 
• Inbedding van zorgplannen binnen de organisatie van de cursist (taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden). 
• Bespreken van procedures en beleid binnen de verschillende organisaties met betrekking tot het 

primair proces. 
• Dossiervoering en rapportage. 

 
Dagdeel 2 
De tweede bijeenkomst is meer gericht op interactie en het in groepsverband bespreken van de 
meegebrachte zorgplannen en het SMART formuleren van doelstellingen. Cursisten werken aan een 
zorgplan dat voldoet aan de eisen en aan wet- en regelgeving, en vooral ook praktisch werkzaam is 
voor de cursist. 
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst heb je een beeld van hoe een zorgplan eruit kan zien. Je 
weet wat wet- en regelgeving hieromtrent voorschrijft. In de tweede bijeenkomst verdelen we de 
groep in groepjes van drie à vier cursisten. Je gaat dan aan de slag met het bespreken van het eigen 
ontwerp van een zorgplan (huiswerk naar aanleiding van eerste bijeenkomst). Aan de hand van 
(anonieme) praktijkvoorbeelden oefenen we actief met het SMART formuleren van doelen. 
 
SKJ punten: 14 
Duur: 2 dagdelen 
Datum: 28 oktober en 4 november 2021 
Tijd: 19.00-21.30  
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
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Prijs: leden: € 130,00, niet-leden: € 156,00 

Een bedrijfsplan schrijven 
Op een leerwerkbedrijf/zorgboerderij is het van belang een balans te vinden tussen 1) het bieden van 
goede zorg aan de deelnemers, 2) een mooi agrarisch product en 3) een financieel gezond bedrijf.  

Het schrijven van een bedrijfsplan is een goede manier om zicht te krijgen op alle drie de facetten 
van het bedrijf. Zo krijgt u grip op de resultaten van het voorgaande jaar en kunt u gerichter 
beslissingen nemen voor de toekomst, een visie ontwikkelen en zicht houden op de voortgang. 
Tijdens de cursus leert u een bedrijfsplan te maken van uw startende of al jaren draaiende 
leerwerkbedrijf/zorgboerderij. 
Het accent van deze cursus zal vooral liggen op de inhoud van het bedrijfsplan. Het is belangrijk dat 
de zorgboer(in) kan verwoorden welke zorg-, werk- en leermogelijkheden er aangeboden kunnen 
worden; zowel naar de deelnemers als naar verwijzers en gemeenteambtenaren.  

In de inleiding van een bedrijfsplan wordt helder geformuleerd welk zorgproduct er afgenomen kan 
worden door deelnemers. Waar onderscheidt deze zorgboerderij/leerwerkbedrijf zich in van 
anderen? 

In de beschrijvingen van de verschillende bedrijfstakken wordt per bedrijfstak helder beschreven 
welke zorgresultaten en welke bedrijfsresultaten er zijn. Na analyse van de zorg- en 
bedrijfsresultaten is het mogelijk om tot aanpassingen te komen. Met als doel een gunstige 
omgeving voor zorgklanten binnen efficiënt draaiende bedrijfstakken.  

Voor deze cursus is het handig tijd in te ruimen voor huiswerk.  

Duur: 2 dagdelen 
Datum: 16 en 30 maart 2021 
Tijd: 13.00-16.00  
Locatie: Nijlande 10, Nijlande 
Prijs: leden: € 215,00, niet-leden: € 258,00 

Methodiek van een Leerwerkbedrijf 
Een leer werkbedrijf/zorgboerderij biedt deelnemers de mogelijkheid om planmatig aan de slag te 
gaan met het aanleren van vakmatige- en werknemersvaardigheden. 

Het MTU-Traject (Meten, Trainen en Uitvoeren) is een proces van cyclisch leren. 

Het MTU-Traject wordt ingezet om het voor de zorgboer en de deelnemer inzichtelijk te maken waar 
mogelijkheden liggen en om daar op een goede manier bij aan te sluiten. Het is niet belangrijk wat de 
deelnemer nog niet kan, het is belangrijk wat hij al wel kan. Door te benadrukken wat de deelnemer 
wel kan, wordt hij gestimuleerd om meer vaardigheden te willen leren. Dit heeft als resultaat dat hij 
ervaart dat hij meer kan, waardoor de motivatie om weer nieuwe vaardigheden te leren toeneemt. 
Het MTU-traject leidt daarmee tot ‘een proces van cyclisch leren’.  

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod; 

• Je zorgboerderij inrichten als leer- werkbedrijf 

• Inzetten van leertrajecten 

• Methodiek van leer- werktraject 

• Leercondities en leeromstandigheden 

• Vaardigheden als trainer/coach 

• Opzetten portfolio t.g.v. kandidaat leer- werktraject 
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Er zit wel wat huiswerk aan vast voor de cursisten, want we willen de portfolio map in de basis klaar 
hebben na de cursus, dan kan er mee gewerkt worden. 

Met de portfolio in de hand heb je goed presentatiemateriaal in handen naar nieuwe klanten, 
gemeentes (WMO) en zorginstellingen. 

Duur: 4 dagdelen 
Datum: 9 en 23 maart, 6 en 20 april 2021 
Tijd: 13.00-16.00  
Locatie: Nijlande 10, Nijlande 
Prijs: leden: € 425,00, niet-leden: € 510,00 

Het jaarrond activiteiten organiseren op de zorgboerderij 
Het agrarisch bedrijf kent een cyclus van werkzaamheden. De seizoenen brengen daarbij ook hun 
eigen klussen mee. Het is een kunst om deze activiteiten te vertalen naar de individuele cliënt. 
Klussen bedenken tijdens de wintermaanden is soms ook een uitdaging. 

Zet de verschillende materialen, dieren, ruimtes en de omgeving van de zorgboerderij in binnen 
verschillende activiteitenreeksen en in alle seizoenen. Haal alle mogelijkheden uit de aanwezige 
ingrediënten die het zorgbedrijf heeft het jaar rond.  
 
Breng de deelnemers op leerzame wijze in productieve beweging. Haal de kracht uit de 
zorgboerderij/leer- werkbedrijf ten gunste van de deelnemers en de bedrijfsresultaten. Zet de 
verschillende activiteitenreeksen in voor het aanleren van vakmatige –en werknemers vaardigheden. 
 
In de trainingsworkshop leer je hoe je dieren en planten kunt inzetten voor een gevarieerd jaarrond 
programma. Met als doel dat er op maat van de individuele deelnemer er een aantrekkelijk aanbod 
is.  
Het is een trainingsworkshop van ontdekken, durven doen, ervaren, kijken naar en leren van elkaar. 
Met nieuwe inspiratie om jezelf en de deelnemer weer vol energie in beweging te krijgen. 

Duur: 2 dagdelen 
Datum: 13 en 27 april 2021 
Tijd: 13.00-16.00  
Locatie: Nijlande 10, Nijlande 
Prijs: leden: € 215,00, niet-leden: € 258,00 

AVG in de praktijk * 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG legt meer nadruk op de 
verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. 

Het is de bedoeling dat we de theorie toepassen op concrete dagelijks voorkomende voorbeelden 
vanuit de praktijk zoals: 

• Welke uitvoeringswet is voor jouw organisatie van toepassing? 

• Welke gegevens mag je vragen en verzamelen? 

• Waarvoor moet je eerst toestemming opvragen? 

• Heb je verantwoordingsplicht, zo ja hoe? 

• Privacy by design & privacy by default 

• Ben je een (sub)verwerker? 

• Welke eisen moet je aan een verwerkersovereenkomst stellen? 
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Duur: 1 dagdeel  
SKJ-punten: 5 
Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

Meldcode Veilig Thuis * 
Waarom? 
We hebben allemaal inmiddels het protocol ten aanzien van de meldcode huiselijk geweld in ons 
kwaliteitssysteem toegevoegd. Echter, wanneer je te maken hebt met (vermoedens van) geweld, of 
verwaarlozing, zijn dit vrijwel altijd heftige of moeilijke situaties. Hoe ga je over zulke zaken het 
gesprek aan met betrokkenen? Hoe ga je om met de richtlijnen van het protocol? Zorgverleners zijn 
vaak bang het contact met de cliënt te verliezen, terwijl je toch verplicht bent in deze situaties 
melding te doen.  

Tevens is sinds vorig jaar het verplichte afwegingskader toegevoegd aan de meldcode, hier zal in de 
cursus verder op worden ingegaan. 
 
Inhoud 
Tijdens deze cursus zullen het nieuwe afwegingskader en de gesprekstechnieken voor het voeren van 
een gesprek met betrekking tot de meldcode aan de orde komen. 

Duur: 1 dagdeel 
SKJ-punten: 3 
Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

 

Wet & regelgeving in de zorg * 
In deze workshop komt vigerende wet- en regelgeving aan bod: van Jeugdwet tot Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015, van privacy tot Wkkgz, de Hygiënecode, hoe het zit met het 

melden van incidenten, wat er moet en niet hoeft ten aanzien van zorgplannen, een risico-

inventarisatie op cliëntniveau (of de RI&E), rapportages, evaluaties, moet je persé een 

kwaliteitssysteem, hoe zit het met medicatie, functioneringsgesprekken en wat dies meer zij. 

 

Duur: 1 dagdeel  

Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

Praktisch Leidinggeven * 
Door groei van zorgboerderijen wordt een deel van het werk door personeel en vrijwilligers verricht. 
De taak van de ondernemer verschuift steeds meer naar de organisatie van het bedrijf en een 
professionele aanpak op het gebied van personeelsmanagement. Dit vereist andere vaardigheden en 
competenties van de ondernemer. 

 
Inhoud 
Deze drie daagse training is speciaal ontwikkeld voor werkgevers binnen de multifunctionele land-
bouw. Wij bieden handreikingen, voorbeelden, oefeningen en methodes om personeel op een 
coachende manier te begeleiden.  
Daarbij werk je vanuit je eigen praktijkervaring en ontwikkel je je eigen stijl van leiding geven en 
communiceren. Door nieuwe kennis en vaardigheden leer je de stijl van leiding geven die bij jou en 
jouw bedrijf past. Om optimale inzet en inspiratie van je personeel en vrijwilligers te krijgen, reiken 
we mogelijkheden aan om de ontwikkeling van je medewerkers te ondersteunen. Wat je leert, kun je 
meteen toepassen. 



14 
 

We gaan uit van je eigen leervragen.  
Waar loop jij tegenaan in de praktijk?  
Je maakt een analyse van de huidige en gewenste situatie rondom personeelsmanagement.  
 
Via actieve werkvormen leer je hoe je een functioneringsgesprek kunt voeren en hoe je kunt omgaan 
met conflicten. Met de opgedane kennis en vaardigheden kun je tussen de trainingsdagen door zelf 
oefenen.  
Deze scholing wordt gegeven door Wilma Nijboer en Karola Schröder.  
Meer informatie over beide via: www.bureauschroder.nl, www.nijboer.cc 
 
Duur: 3 dagen 

Prijs: leden: € 300,00, niet-leden: € 360,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

Zilliz voor beginners * 
Inhoud 

In de ZilliZ beginnerstraining gaan we de basisfuncties van ZilliZ doornemen, het cliëntendossier, de 
rapportages, de functies daar omheen en een stukje inrichting daarvan. De deelnemers moeten 
minimaal toegang hebben tot de modules zorg en contracten en beheersrechten hebben om een 
stuk inrichting te doen. Neem een eigen laptop mee en heb je inloggegevens bij de hand. 
Welke onderwerpen we precies behandelen, bepalen we aan de hand van de wensen van de 
deelnemers. Je kunt deze tot 1 week voor de training mailen naar opleidingen@bezinn.nl 
 
 Mogelijke onderwerpen ZilliZ beginnerstraining: 

• Rapporteren, 
• uren bijhouden 
• dossiergebruik: 

o sjablonen voor documenten, 
o toegang voor cliënt/ouders 
o digitaal onderteken 
o dossiercontrole (compleetheid dossier 

• incidentenmeldingen 
• intranet 

 

Duur: 1 dagdeel 
Datum: 11-05-2021 
Tijd: 14.00-17.00  
Locatie: De Ripen 
Prijs: leden: € 100,00, niet-leden: € 120,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

Introductietraining Intervisie * 
Inhoud 
Je krijgt uitleg over wat intervisie inhoudt voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.  
Ook krijg je uitleg over verschillende intervisie methodes. Training in onderlinge communicatie en 
bevragen. En wat SKJ verwacht van intervisie.  
 
Duur: 1 dagdeel 
Prijs: leden: € 60,00, niet-leden: € 72,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

 

http://www.bureauschroder.nl/
http://www.nijboer.cc/
mailto:opleidingen@bezinn.nl


15 
 

Procesbegeleiding Intervisie * 
Groepen worden doorverwezen naar de intervisiebegeleider om zelf verdere afspraken te maken. 
Duur: 1 jaar 
Kennismaking & introductie intervisie 
Opstellen/bijstellen persoonlijke leerdoelen 
Opstellen/bijstellen teamplan (indien relevant) 
4 x begeleide intervisie (1,5 uur) 
Cursusmateriaal 

Introductiecursus voor aspirant zorgboeren * 
Vereniging BEZINN behartigt de belangen van de zorgboerderijen en ziet erop toe dat alle 
zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behalen en behouden. 
Zorgboerderijen in Groningen, Friesland of Drenthe die voldoen aan de criteria voor zorgboerderijen 
kunnen lid worden van BEZINN. Zij volgen dan een introductiecursus en worden na goedkeuring 
aangemeld als aspirant-lid bij de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). 
 
BEZINN organiseert meerdere malen per jaar de introductiecursus voor zorgboerderijen die lid willen 
worden en die het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg willen dragen. Zij leren er 
alles over kwaliteit van zorg en de kwaliteitseisen zoals het maken van zorgplannen, dossierbeheer, 
veiligheid, inspraak en cliëntenwelzijn. De introductiecursus neemt twee avonden in beslag. 
 
Om de situatie op de locatie van aspirant-zorgboeren te kunnen beoordelen, maakt een 
locatiebezoek deel uit van de introductiecursus. Wanneer de introductiecursus is gevolgd en het 
bezoek op locatie met positief advies is afgerond, kan de zorgboerderij als aspirant-lid worden 
ingeschreven bij vereniging BEZINN. 
 
*  De cursus wordt meerdere malen per jaar gegeven. Zodra zich minimaal 6 aspirant-
 zorgboerderijen hebben aangemeld, wordt de cursus ingepland. 

 

2. E-learning; op internet college volgen in combinatie met huiswerk/toets 

Schrijven over je cliënt 
Doel:  
Als je deze cursus hebt gevolgd, kun je  

• dagrapporten en zorgplannen schrijven die goed op elkaar aansluiten, waarbij je heldere en 
optimaal SMART doelen formuleert 

• bij de dagelijkse rapportages steeds goed kunt rapporteren in hoeverre aan de doelen is 
gewerkt 

• daarbij feiten, meningen en interpretaties goed expliciet gescheiden houden 
 
Werkwijze: 
De cursus bestaat uit 6 e-lessen. Als je je aanmeldt via BEZINN, ontvang je de link voor de 1e e-les. Bij 
elke les ontvang je een lesbrief met daarin uitleg en opdrachten. Telkens als je een les gevolgd hebt, 
mail je de opdrachten naar de trainer. Zij geeft je persoonlijke feedback en zo nodig tips voor 
verbetering. Je ontvangt dan meteen in de mail een nieuwe link voor een volgende e-les. 
Zo werk je in je eigen tempo de hele cursus door. Aan het eind heb je een aantal dagrapporten en 
zorgplannen geschreven en daarop feedback van de trainer ontvangen. Zo heb je persoonlijke 
aandacht gekregen voor jouw eigen schrijfwerk. Natuurlijk kun je de trainer ook vragen stellen. 
 
Prijs: leden: € 135,00, niet-leden: € 162,00 
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Groepsdynamica 
“Dit is een hele moeilijke groep maar die andere groep is echt heel makkelijk! Echt waar? Dat vind ik 
nou helemaal niet!” We hebben allemaal de ervaring dat groepen heel verschillend kunnen zijn maar 
ook dat een cliënten groep bij de ene begeleider zich heel anders gedraagt dan bij de andere. Of dat 
een groep nogal verandert na komst van een nieuwe deelnemer of na vertrek van een ander. 
Groepsdynamica bestudeert dit soort groepsprocessen fenomenen. Je leert met een groepsgerichte 
bril te kijken naar hoe groepen elkaar beïnvloeden en hoe jij als begeleider/leidinggevende een 
positieve invloed kunt hebben op een groep. Het gaat over groepscohesie, groepsdruk, een positief 
leefklimaat, groepsontwikkeling etc. Groepsdynamica is een sub veld van Sociale Psychologie. De 
cursus is e-learning, maar kan desgewenst worden aangevuld met een training (eventueel binnen 
eigen team). De e-learning bestaat uit 4 kennisclips, een reader en een afrondende praktijkgerichte 
opdracht.  
 
Prijs: leden: € 65,00, niet-leden: € 78,00 

Planmatig Werken 
Ook wel methodisch werken genoemd, dit gaat over stapsgewijs en zorgvuldig cliënten begeleiden, 
waarbij er niet alleen intuïtief maar doelbewust en verantwoord wordt gehandeld. In deze e-learning 
wordt het planmatig werken uitgelegd en geïllustreerd, waarna er ter afronding een toets gemaakt 
kan worden. 
 
Inhoud 
3 colleges + toets opdracht 
 
Prijs: leden: € 65,00, niet-leden: € 78,00 

Psychopathologie 
De psychiatrische ziekteleer (DSM-V) is een belangrijk kennisgebied voor de zorgverlener die werkt 
met mensen met beperkingen. In deze vijfdelige e-learning reeks krijgt men een inleiding in dit 
vakgebied met een nadere focus op schizofrenie, dissociatieve stoornis, ASS, gedragsstoornissen en 
stemmingsstoornissen. Hierna kan men met behulp van adviesliteratuur de afrondende toets maken 
waarbij de opgedane kennis getoetst wordt.  
 
SKJ-punten: 15 
Prijs: leden: € 65,00, niet-leden: € 78,00 

Psychologie 
In de e-learning cursus Psychologie komt een aantal van de belangrijkste stromingen in de 
Psychologie aan bod. De psychoanalyse (psycho-dynamisch), het behaviorisme, de humanistische 
psychologie, de cognitieve psychologie, de systeemtheorie en de biologische psychologie. 
De psychologie wil het gedrag van mensen beschrijven, begrijpen en van daaruit soms ook kunnen 
voorspellen. De verschillende stromingen hanteren een zeker mensbeeld, bieden verklaringen voor 
psychische stoornissen en bieden toepassingen in de praktijk. Met deze cursus krijgt de (aanstaande) 
hulpverlener en professionele opvoeder verschillende brillen in handen waarmee hij zijn werk kan 
begrijpen, interpreteren en vormgeven. De cursus bestaat uit een te bestuderen boek en 5 
kennisclips , waarna men de cursus kan afronden met een digitale kennistoets. 
 
SKJ-punten: 12 
Prijs: leden: € 65,00, niet-leden: € 78,00 

 

3. Blended learning; een combinatie van de hierboven genoemde leervormen 

Medicatieveiligheid  
Tijdens de scholing Medicatieveiligheid komen de volgende onderwerpen aan bod: 
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• Bespreken van de belangrijkste onderwerpen uit de e-learning* met focus op vaardigheden, 
een juiste professionele houding en het aanbieden van kennis. 

• Toedienen versus aanreiken van medicatie. 

• De veldnorm Veilige principes in de medicatieketen. 

• Organisatiebeleid & protocollair werken met betrekking tot medicatieveiligheid. 

• Verdieping in de negen medicatiegroepen. 

• Afronden met een toetsing ‘Bekwaamheid toedienen van medicatie per os en/of aanbrengen 
huidzalf en/of Rivotrildruppels op onderlip/wangzak’. 

• Nabespreken toets en mondelinge evaluatie van de scholing. 
 

*Voorafgaand aan de scholing dient de e-learning ‘Basiskennis medicijngebruik GGZ’ of de 
‘Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg’ van het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik aantoonbaar afgerond te zijn met minimaal een 7. Inhoudelijk zijn deze e-
learnings hetzelfde alleen de voorbeelden van laatstgenoemde zijn toegespitst op 
jeugdzorg. Meer informatie vind je hier. 
 
Duur: 1 dagdeel 
SKJ-punten: 3.75 
Datum: 5 oktober 2021 
Tijd: 19.00-21.30  
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 

Geweldloos communiceren 
Volgens Rosenberg (de grondlegger van deze methodiek) is de manier waarop we communiceren – 
meestal onbedoeld – gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken 
vaak beschuldigend zijn. Om verbinding te maken met onszelf en met anderen is het nodig om een 
andere taal te leren, de taal van het hart, de taal van geweldloze communicatie. 
Deze scholing bestaat uit het zelfstandig bestuderen van de methode middels e-learning en het boek. 
Daarna volgt er een trainingsdag, waarna een toepassingstoets gemaakt moet worden.  
 
Duur: 1 dag 
SKJ-punten: 13 
Datum: 19 oktober 2021 
Tijd: 9.30-16.30  
Locatie: De Postwagen, Tolbert 
Prijs: leden: € 130,00, niet-leden: € 156,00 

Motiverende gespreksvoering 
Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te 

zoeken voor hun problemen of hun ongezonde levenswijze aan te pakken. Motiverende 

gespreksvoering is een cliëntgerichte maar directieve methode. Met motiverende gespreksvoering 

versterkt een hulpverlener de intrinsieke motivatie om te veranderen door de ambivalentie van de 

cliënt te onderzoeken en op te lossen. 

Uit onderzoek, vooral in de verslavingszorg, blijkt dat motiverende gespreksvoering effectief is bij 

allerlei verslavingen. Ook voor andere problemen zoals depressie, angststoornissen en 

opvoedingsproblemen zijn er indicaties dat motiverende gespreksvoering effectief is. Een 

empathische en motiverende houding van hulpverleners zorgt ervoor dat cliënten actiever betrokken 

zijn bij de behandeling die zij krijgen aangeboden. Hierdoor boekt de hulpverlener betere resultaten. 

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag 

schadelijk voor henzelf of hun kind. Hoe kan een hulpverlener cliënten helpen om zich bewust te 

worden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken? Motiverende 

https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning
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gespreksvoering is een techniek die elke hulpverlener kan inzetten om cliënten te motiveren tot 

verandering.  

De cursus bestaat uit een boek, 3 kennisclips en een te volgen trainingsdag waarna er een 

toepassingsopdracht wordt gemaakt.  

 

Duur: 1 dag 
SKJ-punten: 17.50 
Datum: 3 juni 2021 

Tijd: 13.30-16.00  

Locatie: De Postwagen, Tolbert 

Prijs: leden: € 130,00, niet-leden: € 156,00 

Activiteitenbegeleiding 
Cursus over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten zoals die in het 
kader van dagbesteding plaatsvinden. Door verschillende stappen bewust in een bepaalde volgorde 
te zetten handel je niet vanuit een gevoel of toevallige gedachte, maar weldoordacht en doelbewust. 
De cursus bestaat uit een kennisclip, schriftelijke informatie en een trainingsdagdeel. Geen toets. Na 
het volgen van de training ontvang je het certificaat van deelname.  
 
Duur: 1 dagdeel 
Datum: 16 november 2021 
Tijd: 19.00-21.30  
Locatie: De Ripen, Nij Beets 
Prijs: leden: € 65,00, niet-leden: € 78,00 

Systeemgericht Werken * 
Het systeemgericht werken betreft de samenwerking en de interactie tussen de cliënt, de familie en 
de zorgverleners. Dit is een belangrijke manier van werken binnen de zorg. Een voorbeeld van een 
systeemgerichte benadering in de zorg voor de kwetsbare mens is de “Driehoekskunde”, ontwikkeld 
door Chiel Egberts. We zullen in de training o.a. aan de slag gaan met praktische oefeningen om de 
relatie met cliënten en hun verwanten te leren ontwikkelen en het omgaan met conflicten in de 
driehoek. Als professional leer je je te verplaatsen in de emoties, loyaliteit, positie, geschiedenis, 
verdriet van cliënten, ouders en andere verwanten. De training bestaat uit drie dagdelen (één hele 
dag en een dagdeel)  
 
Duur: 3 dagdelen, waarvan 1 hele dag 
SKJ-punten: 18.25 
Prijs: leden: € 170,00, niet-leden: € 204,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

Oplossingsgericht Werken * 
Waarom? 
Oplossingsgericht werken is een methode die door zijn effectiviteit in het hele zorg- & welzijnsveld 
reeds veelvuldig wordt ingezet. Het is een methode die aandacht geeft aan oplossingen en niet aan 
problemen. Het werkt zeer activerend waardoor de zelfredzaamheid van cliënten wordt vergroot.  

 
Inhoud 
1. Na aanmelding en betaling ontvang je informatie en links naar drie korte inleidende webcolleges 

die je thuis vooraf bekijkt.  
2. Je dient het boek: ‘Oplossingsgerichte vragen’ van Fredrike Bannink zelf te bestuderen. (ISBN 

9789043036566) 
3. Je volgt 1 trainingsavond en een hele dag om de methode te oefenen.  
4. Je maakt een afsluitende toets opdracht waarin je aantoont de methode onder de knie te 

hebben, die wordt beoordeeld.  
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5. Na voldoende beoordeling krijg je een certificaat van deelname.  

SKJ-punten: 11 

Prijs: leden: € 130,00, niet-leden: € 156,00 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 

Sociaal Competentiemodel * 
Waarom? 

Het Sociaal Competentiemodel is een methodiek die in de Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg zeer veel 

wordt gehanteerd. Het is een positieve en uiterst bruikbare methode die je helpt om gewenst gedrag 

te bevorderen en niet de negatieve “politieagent” rol te hoeven spelen.  

 

Inhoud 
Na aanmelding ontvang je een reader met een link naar het e-learning programma wat je eerst 
zelfstandig thuis gaat volgen. 
Tijdens de trainingsdag wordt zoveel mogelijk praktisch geoefend met alle technieken en 

hulpmiddelen van het sociaal competentiemodel. 

 
Duur: 1 dagdeel 
Prijs: leden: € 80,00, niet-leden: € 96,00 
SKJ-punten: 7 
 
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen 
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Overige scholingen 
 

SKJ Scholingen 
Bij het Kwaliteitsregister Jeugd is onder het kopje ‘scholing’ een uitgebreid scholingsaanbod 
te vinden, ook in noord Nederland, bijvoorbeeld beroepsethiek 
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/ 

 

Movisie Academie 
Online gratis cursussen, bijvoorbeeld Vlaggensysteem (seksueel gedrag bespreekbaar 
maken), Herkennen van Ouderenmishandeling 
https://movisieacademie.nl/ 
 

BHV 
Waarom? 
Vanuit het kwaliteitssysteem is het verplicht om, afhankelijk van de grootte van je bedrijf, 1 of 
meerdere bedrijfshulpverleners te hebben. In een geval van nood weten zij hoe te handelen. BHV-ers 
kunnen branden blussen, ontruimen en reanimeren. Het zijn echter geen EHBO’ers. 
Na het volgen van de basiscursus, dien je regelmatig een herhalingscursus te volgen om je certificaat 
te behouden. 
 
BHV Friesland heeft veel ervaring met het aanbieden van deze cursussen (en ook aan/op 
zorgboerderijen) tegen een gunstig tarief. 

 
Inhoud 
- Basiscursus BHV 

Duur:  2 dagdelen (1 dag) 
Kosten:  € 170,00 per persoon excl. BTW, incl. lunch 
Data:  doorlopend 

- Herhalingscursus BHV 
Duur:  1 dagdeel (avond, middag of ochtend) 
Kosten:  € 69,95 per persoon excl. btw. 
Data:  doorlopend 

De hoeveelheid locaties en data specifiek voor ons als zorgboeren is enigszins beperkt. Wanneer het 
niet lukt op een van deze plaatsen, kan er worden aangeschoven op andere locaties waar BHV-
Friesland de cursussen aanbiedt.  
 
Voor aanmelding voor de BHV cursussen heeft u een inlogcode nodig: 
Gebruikersnaam: BHV 
Wachtwoord: BEZINN 
Ga naar http://www.bhv-zorgboeren.nl/ en vul deze in, hier kunt u zelf de cursus inplannen. 
 

BHV in combinatie met e-learning 
Dit wordt aangeboden door Kompas Veiligheidsgroep. 
Voor deze cursussen kunt u de volgende link gebruiken: 
https://kompasveiligheidsgroep.nl/categorie/bhv/ 
 

https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://movisieacademie.nl/
https://kompasveiligheidsgroep.nl/categorie/bhv/
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Zorgboerderij Rienkesheerd/de Lijwiekstee 
Zorgboerderij Rienkesheerd/de Lijwiekstee heeft een opleidingsprogramma, u kunt zich inschrijven 
voor deze nieuwsbrief door te mailen naar: educatie@lijwiekstee.nl  
 

Zorgboerderij Moai Seldsum  
Medicatie training (basis/herhaling): datum (april/mei) wordt t.z.t. vastgesteld. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: info@moaiseldsum.nl  
 

Gentle teaching 
Gentle teaching is gebaseerd op de door de Amerikaan John McGee ontwikkelde Psychologie van 
Wederzijdse Afhankelijkheid. Volgens deze psychologie heeft ieder mens behoefte aan leven in 
verbondenheid met anderen in een wederkerige en gelijkwaardige relatie. In het verlengde van deze 
is het van wezenlijk menselijk belang om zich ingebed te voelen in een veilige en zorgzame 
gemeenschap, en de eigen kwaliteiten ten behoeve van deze gemeenschap in te kunnen zetten. 
Duur: 4 dagen 
Kosten: € 395,00 pp  
Data: zie http://www.gentleteaching.nl/gentle/index.php/nl/  
 

Autisme 
Inzicht in autisme, ervaren en verklaren, het waarom van storend of probleemgedrag etc. door Frans 
Coolen, autisme-expert.  
http://intoautisme.nl/cursussen/ 
 

Leerplatform voor de zorg 
Het aanbod bestaat onder andere uit; 

• Voorbehouden handelingen 

• Medicatieveiligheid 

• BHV en veiligheid 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Maar ook; dossiervorming in de zorg, spanningsvol gedrag, omgaan met epilepsie, etc. 
www.vakbekwaaminzorg.nl 

Z-O-Wel 
Wieke van der Veen  
Aandacht voor Verlies* en de vervolgscholing * de impact van een scheiding als verlies ervaring* en 
*jongeren en (complexe) rouw* 
www.z-o-wel.nl 

 

Woudwijk Zorgadvies 
Advies, intervisie en diverse trainingen 

www.woudwijkzorgadvies.nl/ 
 

Dirkse Anders Zorgen 
Beinvloeden van gedrag bij dementie 

Gedragsverandering hoort bij dementie. Hoe is daar slim mee om te gaan? Hoe bereik ik op de 

leukste manier het beste resultaat? Wat is de invloed van mijn eigen gedrag en handelen op het 

gedrag van de persoon met dementie? Welk gedrag leren wij als begeleiders onbewust aan bij 

mensen met dementie? 

mailto:educatie@lijwiekstee.nl
mailto:info@moaiseldsum.nl
http://www.gentleteaching.nl/gentle/index.php/nl/
http://intoautisme.nl/cursussen/
http://www.vakbekwaaminzorg.nl/
http://www.z-o-wel.nl/
https://woudwijkzorgadvies.nl/
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De DAZ-training is 3 dagdelen 

 

Internetcolleges over dementie 

In deze Corona-tijden is het niet altijd even makkelijk om regelmatig stil te staan bij nieuwe 

inzichten rondom de begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie. Inzichten om 

deze begeleiding en ondersteuning nét even wat anders aan te pakken; waardoor beter 

ingespeeld kan worden op het lerend vermogen en de zelfredzaamheid van mensen met 

dementie, waardoor bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen zelfstandig kunnen 

beeldbellen zonder constante begeleiding van zorgverleners, waardoor mensen met 

dementie worden verleid om vrijwilliger te worden in de samenleving en/of waardoor 

ingewikkeld of lastig gedrag beter bijgestuurd kan worden. 

• Belangstellenden kunnen intekenen op college-reeksen van 3 of 5 inspirerende 

lezingen met maximaal 20 deelnemers. 

• Deelname via Zoom of Teams. 

• Deelnemers aan colleges kunnen reageren en vragen stellen, de colleges zijn 

interactief. 

• Duur per college; 1 uur, op van tevoren vastgestelde tijdstippen. 

www.anderszorgen.nl 
 

Mee Groningen 
Trainingen voor professionals 

 

Vanuit MEE Academie Noord trainen wij professionals om effectief te werken met mensen met een 

(meestal niet zichtbare) beperking. Deze trainingen verzorgen wij bij gemeenten, bedrijven en 

(zorg)instellingen. “Iedereen succesvol helpen, dat geeft jou meer voldoening in je werk.” 

Wij dragen kennis over, vergroten het bewustzijn van deelnemers en helpen vaardigheden te 

versterken. De werkvormen die wij gebruiken zijn activerend, creatief en afwisselend. Afhankelijk van 

de training zetten wij een ervaringsdeskundige of trainingsacteur in. 

 

Wij bieden momenteel de volgende basis- en vervolgtrainingen aan rond  

Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking: 

• Effectief communiceren met mensen met een (licht) verstandelijke beperking (L)VB 

• Effectief communiceren met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

• Effectief communiceren met mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) 

• Het Autisme Belevings Circuit 

• Ervaar LVB 

• Beleef NAH 

 

Trainingen op het gebied van seksuele gezondheid bij mensen met een beperking: 

• Training Seks & Zo 

• Basistraining Methodiek van het vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond 

seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. 

https://www.meegroningen.nl/schakel-ons-in-voor/trainingen-professionals/ 
 

Knowledge Monk 
Interactieve online cursussen over verschillende onderwerpen o.a. voor de zorg: 

• HACCP 

http://www.anderszorgen.nl/
https://youtu.be/zex1dAUv7vk
https://www.meegroningen.nl/media/uploads/2020/02/MEE-Academie-Noord-Effectief-communiceren-LVB-ASS-NAH-MEE-GR.pdf
https://www.meegroningen.nl/media/uploads/2020/02/MEE-Academie-Noord-Effectief-communiceren-LVB-ASS-NAH-MEE-GR.pdf
https://www.meegroningen.nl/media/uploads/2020/02/MEE-Academie-Noord-Effectief-communiceren-LVB-ASS-NAH-MEE-GR.pdf
https://www.meegroningen.nl/media/uploads/2020/02/ABC-MEE-Academie-Noord-2020-MEE-GR.pdf
https://www.meegroningen.nl/media/uploads/2020/02/Ervaar-LVB-MEE-Academie-Noord-2020-MEE-GR.pdf
https://www.meegroningen.nl/media/uploads/2020/02/Beleef-NAH-MEE-Academie-Noord-2020-MEE-GR.pdf
https://csmnoord.nl/trainingen/
https://csmnoord.nl/trainingen/
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• Wet zorg en dwang 

• Feedback geven en ontvangen 

• Gesprekstechnieken 

• Leidinggeven 

https://elo.knowledgemonk.nl/product-categorie/zorg/ 
 

Scholing voor praktijkopleiders  
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders 

Als je zelf scholing aanbiedt op je boerderij 
Soms organiseren zorgboerderijen op de eigen locatie een cursus die voor hen van toepassing is.  
(in-company) 
Als er dan nog ruimte is voor anderen, om de groep vol te maken en vaak hiermee ook een lagere 
prijs te hoeven betalen per cursist, kun je de training vermelden op de intranetpagina van de 
Vereniging.  
Vermeld hierbij: locatie, datum, duur van de training en de kosten.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de desbetreffende zorgboerderij en onderling verdere 
afspraken maken. 
 
  

https://elo.knowledgemonk.nl/product-categorie/zorg/
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders


Tabel overzicht scholing 
 

 Scholing SKJ PNT plaats Datum  Tijd Prijs leden** 

1 HACCP   2-3-2021 13.30-16.00 € 60,00 

2 Moeilijk gedrag en jij 7  11-3-2021 en 25-3-2021 13.30-16.30 € 130,00 

3 Zorg en Dwang   14-4-2021 19.30-21.30 € 50,00 

4 Fysieke weerbaarheid   4-2-2021 19.30-21.30 € 60,00 

5 Brainstormavond koeien in de zorg   21-4-2021 19.30-21.30 € 30,00 

6 Zilliz voor gevorderden   11-5-2021 18.30-21.30 € 100,00 

7 De presentie benadering   20-5-2021 19.30-21.30 € 50,00 

8 Omgaan met dementie   21-9-2021 13.30-16.30  € 50,00 

9 Inzet dieren in de zorg   9-6-2021 19.00-21.30 € 50,00 

10 Hechting en trauma *  17-6-2021 19.00-21.30 € 80,00 

11 Suïcidaliteit *  15-9-2021 19.00-21.30 € 80,00 

12 Zorgplan en SMART formuleren 14  28-10-2021 en 4-11-2021 19.00-21.30 € 130,00 

13 Een bedrijfsplan schrijven   16 en 30-3-2021 13.00-16.00 € 215,00 

14 Methodiek van een Leerwerkbedrijf   9 en 23-3, 6 en 20-4-2021 13.00-16.00 € 425,00 

15 Het jaarrond activiteiten organiseren    13 en 27-4-2021 13.00-16.00 € 215,00 

16 AVG in de praktijk* 5 Bij voldoende aanmelding € 80,00 

17 Meldcode veilig thuis* 3 Bij voldoende aanmelding € 80,00 

18 Wet en regelgeving in de zorg*  Bij voldoende aanmelding € 80,00 

19 Praktisch leidinggeven*  Bij voldoende aanmelding € 300,00 

20 Zilliz voor beginners*  Bij voldoende aanmelding 11-5-2021 14.00-17.00 € 100,00 

21 Introductietraining intervisie*  Bij voldoende aanmelding € 60,00 

22 Procesbegeleiding intervisie*  Bij voldoende aanmelding  

23 Introductiecursus voor asp. zorgboeren*  Bij voldoende aanmelding  

24 Schrijven over je client  E-learning €135,00 

25 Groepsdynamica  E-learning € 65,00 

26 Planmatig werken  E-learning € 65,00 

27 Psychopathologie 15 E-learning € 65,00 

28 Psychologie 12 E-learning € 65,00 

29 Medicatieveiligheid 3.75 Blended-learning 5-10-2021 13.30-16.00 € 80,00 

30 Geweldloos communiceren 13 Blended-learning 19-10-2021 9.30-16.30 € 130,00 

31 Motiverende gespreksvoering 17.5 Blended-learning 3-6-2021 9.30-16.30 € 130,00 

32 Activiteitenbegeleiding   Blended-learning 16-11-2021 19.00-21-30 € 65,00 

33 Systeemgericht werken* 18.25 Blended-learning /Bij voldoende aanmelding  € 170,00 

34 Oplossingsgericht werken* 11 Blended-learning /Bij voldoende aanmelding € 130,00 

35 Sociaal competentiemodel* 7 Blended-learning /Bij voldoende aanmelding € 80,00 

**niet-leden betalen 20% meer 


