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1. Informatiebijeenkomst/training/workshop in een groep, eventueel in combinatie
met huiswerk
Zorgvuldig Medicatiebeheer *
Waarom?
Zorgvuldig medicatiebeleid is een speerpunt in de zorgwereld. In deze cursus kom je erachter of het
op jou zorgboerderij goed voor elkaar is, en/of wat je kunt doen om het voor elkaar te krijgen.
Inhoud
Met een ervaren verpleegkundige neemt je jouw eigen situatie onder de loep:
Hoe moeilijk of makkelijk is het in jouw zorgboerderij om je te houden aan de eisen van de Inspectie
en het kwaliteitssysteem ten aanzien van medicatiebeleid? Hoe heb je dat tot nu toe opgelost en kan
het misschien nog anders? Wat doe je bij onduidelijkheden? Wat heb je inmiddels geleerd van (bijna)
fouten?
Toedienen – bevoegdheid – beheer
Jaarlijks legt de docent andere accenten binnen dit thema. Het is aan te bevelen om deze cursus niet
vaker dan twee keer te bezoeken. Dit is NIET de cursus: medicatie toedienen waarbij de werking van
diverse medicijnen wordt uitgelegd. Deze cursussen worden bij diverse ROC’s aangeboden en
(waarschijnlijk) ook bij Moai Seldsum en Lijwieckstee (zie: overig). Door het volgen van deze cursus
mag je ook geen “voorbehouden medische handelingen” verrichten, de zogenaamde bevoegd &
bekwaamheid. Ook dat zijn cursussen die binnen ROC’s worden gegeven.
Om het programma van de cursus aan te passen aan de groep wordt verzocht om bij aanmelding het
opleidingsniveau van de deelnemer door te geven.
Duur: 1 dagdeel
SKJ-punten: 3
Datum:
Locatie:

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
Datum: 23 september 2020 13.30-16.30
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Locatie: De Ripen, Nij Beets

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.
Duur: 2 dagdelen
SKJ-punten: 7
Datum: 29 oktober en 12 november 2020 13.30-16.30
Locatie: Hesselshoeve, Wapse

Zorg en Dwang
De nieuwe Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ, die ingaan 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: 26 februari 2020 19.30-21.30
Locatie: De Ripen, Nij Beets

Fysieke weerbaarheid
Waarom?
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)
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Duur: 1 dagdeel
Datum: 13 oktober 2020 19.30 – 21.30
Locatie: Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag

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: 3 november 2020 13.30-16.30
Locatie: Hesselshoeve, Wapse

Inzet van dieren in de zorg
Waarom?
Ieder jaar zal er een cursus gegeven worden over werken met dieren in de zorg. In 2019 was het een
introductie die over meerdere dieren ging. In 2020 gaan we dieper in op werken met paarden in de
zorg. Het zal een praktijkgerichte avond zijn, de theorie wordt direct onderbouwd bij de paarden.
Hou hier dus rekening mee met de kleding. Voor 2021 kunt u ook een aanvraag doen om dieper in te
gaan op een diersoort.
Wat kun je verwachten?
We gaan aan het oefenen en ontdekken Je ontdekt waar je zelf al mee kunt werken of wat je wilt
gaan oefenen. De start is het observeren van de verschillende pony's. Wat zie je aan gedrag? Wat
betekent dat gedrag en wat voel je bij dit gedrag zelf?
Wat neem je mee?
Oefeningen die je kunt doen om je eigen gevoeligheid verder te ontwikkelen. Enkele basisoefeningen
die je met je bezoekers kunt uitvoeren om hun nieuwe stappen te laten zetten.
Duur: 1 dagdeel
Datum: 9 juni 2020 19.00-21.30
Locatie: Dorpsstraat 6, Haule

Voldoen aan de AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 ingegaan. Alle bedrijven die
persoonsgegevens gebruiken moeten hieraan voldoen. Is uw zorgboerderij AVG-proef? Weten uw
deelnemers wat zij mogen verwachten van u als verwerker van hun gegevens? En hoe zit dat met uw
medewerkers? Weet u wat er moet gebeuren bij een data lek? In de inleiding over de AVG bespreken
we een duidelijk stappenplan hoe uw zorgbedrijf aantoonbaar kan voldoen aan de regelgeving.
Duur: 1 dagdeel
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Datum:
Locatie: De Ripen, Nij Beets

Inspectie IGJ *
Waarom?
De zoektocht tussen kwaliteit bieden op papier of omkomen in de papieren regelgeving blijft altijd
een spanningsveld.
Wat zijn de eisen die gesteld worden door de inspectie gezondheidszorg en jeugd, en wat zijn de
eisen die de gemeente stelt. Deze laatste vraag is niet eenduidig te beantwoorden aangezien iedere
gemeente haar eigen eisen stelt.
Inhoud
Deze avond zal een ervaringsdeskundige de eisen doornemen en handreikingen doen hoe hiermee
omgegaan kan worden. Het zal een interactieve avond worden. Specifieke vragen kunnen na opgave
en voorafgaande aan de informatie avond ook gemaild worden naar opleidingen@bezinn.nl o.v.v IGJ.
Duur: 1 dagdeel
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen

HACCP (Voedsel Hygiëne Eisen) voor kleinschalige zorg *
Waarom?
Er bestaat een HACCCP 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
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen

Praktisch Leidinggeven *
Waarom?
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 landbouw. 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.
We gaan uit van je eigen leervragen.
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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
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen

Böhm Methodiek *
Waarom?
De Böhm methodiek is een bewezen concept voor het verbeteren van de conditie en
zelfredzaamheid, speciaal voor mensen met dementie of andere geheugenproblemen. De methode is
op zorgboerderijen met dementiezorg zeer goed toepasbaar. Meer informatie over de methode is te
vinden: http://www.de-mensch.nl/index.php?id=2
Mensen met geheugenproblemen zijn gebaat bij een dagbesteding met zingevende activiteiten en
veel (buiten-) ruimte. Vooral bij beginnende geheugenproblemen en lichte dementie worden
vrijheid, eigen regie en eigenwaarde erg gemist.
Inhoud
3 onderdelen van de methodiek komen aan de orde:
- Wat houdt de methode in
- Hoe maak je de professionele, maar toch begrijpelijke Böhm-analyse
- De meerwaarde van een gevalideerde aanpak bij geheugenproblemen, zowel zakelijk als
gevoelsmatig.
Duur: 1 dagdeel
*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
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen

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
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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 aspirantzorgboerderijen hebben aangemeld, wordt de cursus ingepland.

2. E-learning; op internet college volgen in combinatie met huiswerk/toets
Zorgplan schrijven
Een zorgplan schrijf je niet zomaar even tussendoor. Een lastige schrijfklus, die tijd kost die je liever
aan de cliënt zou willen besteden. In deze e-training leer je handige trucs om snel en goed een
zorgplan te schrijven. De aanpak is een combinatie van een e-learning en individueel contact met de
trainer. Je ontvangt persoonlijke feedback.
Doelstelling
Na deze training kun je korte, bondige en doeltreffende zorgplannen schrijven.
Inhoud
Je meldt je aan voor de training op het moment dat jij daaraan toe bent. Dan krijg je een link voor
een e-college waarin je de belangrijkste tips en trucs leert voor een goed zorgplan. In die e-les krijg je
tevens schrijfopdrachten. Die opdrachten werk je uit en hierop ontvang je persoonlijke feedback. Bij
de feedback krijg je de link voor het volgende e-college. Naar aanleiding van dat e-college maak je
weer een opdracht: je schrijft een zorgplan dat je aan de trainer mailt voor feedback. Als je beide
opdrachten hebt gemaakt en feedback hebt ontvangen, krijg je het certificaat van deelname aan de
training.

Dagrapportages schrijven
De dagelijkse overdracht van cliënten gaat meestal via korte dag rapportages. Vaak is het de laatste
hobbel die je moet nemen voordat je werkdag erop zit. Je wilt naar huis, maar je wilt ook recht doen
aan de cliënt over wie je schrijft. In deze cursus leer je handige trucs om snel en goed een
dag/overdrachtsrapportage te schrijven

8

Inhoud
Je meldt je aan voor de training. Dan krijg je een link voor een e-college waarin je de belangrijkste
tips en trucs leert voor een goede dagrapportage. In dat e-college krijg je tevens schrijfopdrachten.
Die werk je uit en hierop ontvang je uitgebreid persoonlijke feedback. Je krijgt dan ook de link voor
het volgende e-college. Naar aanleiding daarvan maak je weer een opdracht; je schrijft
dagrapportages die je aan de trainer mailt voor feedback. Als je beide opdrachten hebt gemaakt en
feedback hebt ontvangen, krijg je het certificaat van deelname aan de training.

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.

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

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

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.
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SKJ-punten: 12

3. Blended learning; een combinatie van de hierboven genoemde leervormen
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: 6 oktober 2020 9.30 – 16.30
Locatie: Helianthus Zathe, Drachtstercompagnie

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
SKJ-punten: 7
Datum:
Locatie: Hesselshoeve, Wapse

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
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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: 22 oktober 2020 9.30-16.30 met lunch
Locatie: Helianthus Zathe, Drachtstercompagnie

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: 21 september 2020 19.00-21.30
Locatie: De Ripen, Nij Beets

Systeemgericht Werken
Dit jaar starten we de scholing: 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
Datum: 15 september 2020 9.30-16.30 met lunch en 29 september 2020 13.30-16.30
Locatie: Helianthus Zathe, Drachtstercompagnie

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.
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4. Je maakt een afsluitende toets opdracht waarin je aantoont de methode onder de knie te
hebben, die wordt beoordeeld.
5. Na voldoende beoordeling krijg je een certificaat van deelname.
SKJ-punten: 11
*Scholing wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen

Follow-up Geweldloos Communiceren voor groepen 2019 *
Voor de mensen die de training in 2019 al gevolgd hebben en graag verdieping willen.
Duur: 1 dagdeel
*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 BHVFriesland 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/
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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/

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.
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