BIJ- EN NASCHOLING
VOOR ZORGVERLENERS

Geaccrediteerde scholingen
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en ons volledige scholingsaanbod op:
www.scholingdichtbij.nl
Contact
Voor vragen of advies kan je contact opnemen met Marloes Smit,
de coördinator van Scholing Dichtbij.
06 51 33 83 40 | 050 577 8886
info@scholingdichtbij.nl
Locatie Scholing Dichtbij
Rouaanstraat 20
9723 CD Groningen
Scholing Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A.
De algemene voorwaarden vind je op onze website
Scholing Dichtbij is aangesloten bij het CRKBO

Divers aanbod
Deskundige docenten
Locatie mét skillslab
Incompany mogelijk

Hét scholingscentrum voor zorgverleners
Bij- en nascholing
Scholing Dichtbij is een deskundig scholingscentrum voor zorgverleners.
Wij willen bijdragen aan het bevorderen en op peil houden van de
deskundigheid en bekwaamheid van zorgverleners. Wij bieden daarom
kwalitatief hoge, geaccrediteerde en betaalbare bij- en nascholingen in
verschillende deskundigheidsgebieden.
Deskundigheidsgebieden
Wij bieden scholingen aan in de volgende deskundigheidsgebieden:
•
•
•
•
•
•
•

Palliatieve terminale zorg
Complementaire zorg
Verpleegtechnische vaardigheden
Geestelijke gezondheidszorg
Communicatie
Ondernemerschap
Professionaliteit

Divers aanbod
Het aanbod van Scholing Dichtbij wordt gedurende het hele jaar aangevuld.
Daarbij ontwikkelen wij regelmatig nieuwe scholingen. Deze worden ontwikkeld
naar behoefte van zorgverleners, eigen inzicht en op basis van nieuwe
ontwikkelingen in de markt.
Door ons diverse aanbod kunnen zorgverleners moeiteloos de jaarlijks vereiste
scholingspunten van het Kwaliteitsregister V&V en het BIG-register behalen.

Oog voor kwaliteit
Scholing Dichtbij streeft naar de hoogste kwaliteit. Om kwaliteit te kunnen
waarborgen, stellen wij de volgende criteria:
• Wij werken uitsluitend met deskundige en enthousiaste docenten die veel
inhoudelijke kennis en praktijkervaring hebben.
• Onze docenten zijn gemotiveerd om hun kennis en ervaring te delen met
deelnemers.
• Vrijwel al onze scholingen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister
V&V (Verpleegkundigen & Verzorgenden).
• Onze scholingen zijn afgestemd op de meest recente inzichten,
ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
• De scholingen met betrekking tot de verpleegtechnische vaardigheden zijn
gebaseerd op de Vilans-protocollen.
• Bij elke scholing ontvangen deelnemers zorgvuldig samengesteld
lesmateriaal.
• Wij evalueren elke scholing. De feedback van deelnemers gebruiken wij om
scholingen te optimaliseren.
Locatie met skillslab
Onze locatie in Groningen heeft een ruim en licht theorielokaal én een skillslab.
Het skillslab biedt de mogelijkheid om verschillende verpleegtechnische
vaardigheden frequent te oefenen, zodat men een vaardigheid goed kan
leren om hierin bevoegd en bekwaam te worden.
Wij bieden tevens scholingen op locatie (incompany). Neem contact op
met Scholing Dichtbij om de mogelijkheden te bespreken.

Ook incompany mogelijk

