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Bij- en nascholing vanaf eind september 2022 - verpleegkundigen M&G (JGZ en 
AGZ)

27 september 2022 

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg 
2 dagen, Utrecht 

 

29 september 2022 

Vaccinatie van de immuungecompromitteerde 

reiziger en update ontwikkelingen in vaccins 

1 dag, Rotterdam 

 

30 september 2022 

Communiceren met pubers 
1 dag, Utrecht 

 

4 oktober 2022 

(Hoog)begaafdheid: herkennen en uitvragen in 
de spreekkamer 
1 dag, Utrecht 

 

7 oktober 2022 

Helder denken over doelen 
1 dag, Utrecht 

 

7 oktober 2022 

Training intervisiebegeleider 
3 dagen, Utrecht en online 

 

11 oktober 2022 

Cursus tot gecertificeerd instructeur van 
Wiechenonderzoek 
3 dagen, Utrecht 

 

13 oktober 2022 

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik 
van je netwerk 
3 dagdelen Utrecht

31 oktober 2022 

Jobcrafting: zelfsturing in je werk 
1 dag, Utrecht 

 

31 oktober 2022 

Psychosociale ontwikkeling van kinderen 
3 dagen, Utrecht 

 

2 november 2022 

Je werkdruk de baas! 

2 dagen, online 

 

3 november 2022 

Professioneel presenteren 
2 dagen, Utrecht 

 

9 november 2022 

MAZL scholing 
2 dagen, Utrecht 

 

11 november 2022 

Voeding en eetgedrag bij peuters 
1/2 dag, online 

 

16 november 2022 

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! 
1 dag, Utrecht 

 

23 november 2022 

Haal meer uit je vergaderingen 
1 dag, Utrecht 

 

25 november 2022 

Peuters en slaap 
1/2 dag, online
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29 november 2022 

Zindelijkheid 
1/2 dag, online 

 

2 december 2022 

Stoppen met roken: begeleiding met Rationeel 
Emotieve Therapie 
1 dag, Utrecht

6 december 2022 

Over kinderen en emoties gesproken 
1/2 dag, online 

 

12 december 2022 

Impact in de eerste tien seconden 
1 dag, Utrecht

 

 
Opleidingen voorjaar 2022 - verpleegkundigen maatschappij & gezondheid 
 
Start 30 januari 2023 
Opleiding verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid – algemene gezondheidszorg 
1,5 jaar 
 
Start 30 januari 2023 
Opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid 
1,5 jaar 
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