
 

 

 
 

 

 

Samen met Augeo biedt V&VN de mogelijkheid om 

online na- en bijscholing te volgen, waar en wanneer je 

maar wilt. Alle cursussen leveren accreditatiepunten op 

voor het Kwaliteitsregister V&V. Nadat je de cursus 

succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat met 

de bijbehorende accreditatiepunten.    

 

V&VN-leden krijgen bij bestelling 10% korting op 

volgende cursussen: 

 

1. Thuis-, instellingen- en 

gehandicaptenzorg: werken met een 

meldcode 

2. Artsen en verpleegkundigen spoedeisende 

hulp: werken met een meldcode 

3. Algemeen: Huwelijksdwang 

4. Verpleegkundigen kinderafdeling: werken 

met een meldcode 

5. Ambulancediensten: werken met een 

meldcode 

6. GGZ: werken met een meldcode  

 

 

Uitleg bestelprocedure 

Klik op de bestel-link bij de cursus van jouw keuze. 

• Je komt nu op de website van Augeo academy. 

Klik op de knop ‘+ in winkelwagen’. 

• Klik rechtsboven in je scherm op winkelwagen-

icoontje. 

• Voer de kortingscode VVN2023 in, in het daarvoor 

bestemde veld en klik op ‘Activeren’*. 

• Klik op de knop ‘Verder’. Je kunt nu met je 

bestaande account inloggen. Heb je nog geen 

account? Dan dien je je eerst te registreren. Heb je 

wel een account, maar weet je je inloggegevens 

niet meer? Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ en volg 

de stappen.  

• Na inloggen of na registratie rond je je bestelling 

af. Na ontvangst van de betaling vind je de cursus 

terug in ‘Mijn leeromgeving’. 

 

* Let op: de korting van 10% geldt per bestelling. Wil je 

meerdere cursussen met korting bestellen, dan dien je de 

bestellingen stuk voor stuk te plaatsen.   

 

Ontvang korting via de V&VN Academie 

Cursus aanbod Augeo 
Academy 
 



 

Thuis-, instellingen- en gehandicaptenzorg: 
werken met een meldcode 

Ook mensen die afhankelijk zijn van zorg kunnen mishandeld 

of verwaarloosd worden, juist door de mensen die voor hen 

zorgen. Bijvoorbeeld door een familielid die de zorg niet meer 

aan kan. Dat noemen we huiselijk geweld. Of door een 

beroepskracht die zich grensoverschrijdend gedraagt.  

In deze cursus gaat het over beide vormen. Cursisten leren 

welke stappen zij moeten nemen volgens de meldcode en 

wat zij moeten doen bij grensoverschrijdend gedrag door een 

beroepskracht. 

Tijdsduur: 2 uur 

Accreditatie: 

Kwaliteitsregister V&V, 2 punten 

Meer informatie en bestellen 

Artsen en verpleegkundigen spoedeisende 
hulp: werken met een meldcode 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor artsen en 

verpleegkundigen op de afdeling spoedeisende hulp. De 

cursus gaat over het signaleren van en handelen bij 

vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: 

kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 

daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck. 

Tijdsduur: 2 uur 

Accreditatie: 

Kwaliteitsregister V&V, 2 punten 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) - cluster 

1-3, 2 punten 

Meer informatie en bestellen  

Algemeen: Huwelijksdwang 

Bij huwelijksdwang wordt iemand gedwongen te trouwen, 

bijvoorbeeld door ouders of andere familieleden. Doel van 

deze cursus is dat professionals signalen van 

huwelijksdwang beter leren herkennen en vervolgens 

jongeren beter kunnen helpen of doorverwijzen. Bij de 

ontwikkeling van de cursus hebben Augeo en Fier Fryslân 

onder meer samengewerkt met experts op het terrein van 

huwelijksdwang. 

Tijdsduur: 3 uur 

Accreditatie: 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 3 

punten 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) - cluster 

1-3, 2 ½ punten 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 

(KNOV), 2 punten 

NIP-Eerstelijnspsychologie, 1 punten 

Registerplein, 3 punten 

Meer informatie en bestellen 

 

Verpleegkundigen kinderafdeling: werken met 
een meldcode 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen op 

de kinderafdeling. De cursus gaat over het signaleren van en 

handelen bij vermoedens van verschillende vormen van 

huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en 

ouderenmishandeling. De meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de 

verplichte kindcheck. 

Tijdsduur: 2 uur 

Accreditatie: 

Kwaliteitsregister V&V, 2 punten 

Meer informatie en bestellen  

 

Ambulancediensten: werken met een 
meldcode 

Als ambulancemedewerker kom je in aanraking met veel 

verschillende mensen. Ook met slachtoffers, plegers en 

getuigen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Geweld 

beschadigt slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. In 

jouw werk heb je een unieke kans om  te signaleren dat 

kinderen, volwassenen of ouderen thuis mishandeld, 

verwaarloosd of misbruikt worden. Deze cursus is bedoeld 

voor verpleegkundigen die werken bij een ambulancedienst. 

De cursus is ook geschikt voor ambulancechauffeurs.  

Tijdsduur: 1,5 uur 

Accreditatie: 

Kwaliteitsregister V&V, 2 punten 

Meer informatie en bestellen 

 

GGZ: werken met een meldcode  

Als professional in de geestelijke gezondheidszorg bouw je 

vaak een sterke vertrouwensrelatie op met patiënten en leer 

je hun thuissituatie ook beter kennen. Soms word je 

geconfronteerd met signalen die kunnen wijzen op huiselijk 

geweld. Wat doe je dan? Dat leer je in de cursus GGZ: 

Werken met een meldcode. 

Tijdsduur: 2-3 uur 

Accreditatie: 

Kwaliteitsregister V&V, 3 punten 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) - cluster 

1-3, 3 punten 

Meer informatie en bestellen 

 

 

 

https://www.augeo.nl/nl-nl/thuiszorg-instellingen-gehandicaptenzorg-werken-met-een-meldcode-w2019/
https://www.augeo.nl/nl-nl/thuiszorg-instellingen-gehandicaptenzorg-werken-met-een-meldcode-w2019/
https://www.augeo.nl/nl-nl/artsen-en-verpleegkundigen-spoedeisende-hulp-werken-met-een-meldcode-w2019
https://www.augeo.nl/nl-nl/zorgprofessionals-huwelijksdwang-w2019/
https://www.augeo.nl/nl-nl/verpleegkundigen-kinderafdeling-werken-met-de-meldcode-w2019
https://www.augeo.nl/nl-nl/ambulancemedewerkers-werken-met-een-meldcode/
https://www.augeo.nl/nl-nl/ambulancemedewerkers-werken-met-een-meldcode/
https://www.augeo.nl/nl-nl/ggz-werken-met-een-meldcode-w2019/
https://www.augeo.nl/nl-nl/ggz-werken-met-een-meldcode-w2019/


 

 


