
 

 

 

 

Praktische informatie  
 
 

 
SWZ ondersteunt familie, naasten, vrijwilligers en beroepskrachten op verschillende manieren. Scholing is een 
onderdeel hiervan. Onze ervaring is dat mensen die er gebruik van maken, daar veel aan hebben. Het beter 
begrijpen en aanvoelen van iemand met NAH maakt het dagelijks leven van familie en naasten een stuk 
prettiger. Vrijwilligers merken dat de omgang met de NAH-doelgroep beter verloopt. Professionals vergroten 
hun kennis en vaardigheden, waardoor de kwaliteit van zorg én het werkplezier toeneemt. 
 
 
SWZ heeft de volgende cursussen en opleidingsactiviteiten  
• Basiscursus ‘Hersenletsel… en dan?’  
• Cursus ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag als gevolg van Hersenletsel’ 
• E-learningmodules 
• Diverse workshops door experts 
 
Dit aanbod kunt u volgen d.m.v. 
• Open inschrijving 

In het Opleidingsprogramma vindt u het overzicht van de cursussen die worden aangeboden. U kunt uzelf 
inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. 
De inschrijving is definitief wanneer u aan de inschrijfvoorwaarden hebt voldaan en een schriftelijke 
bevestiging van SWZ heeft ontvangen.  

 
• Incompany en op maat 

Het opleidingsaanbod kan ook incompany en op maat worden aangeboden. Nadat de opleidingsvraag met u in 
kaart is gebracht wordt hiervoor een inhoudelijke opzet en een offerte voor opgesteld.  
 
Inhoud  
 
• E-learning  

De e-learning is een digitale cursus die u zelfstandig achter een pc met internetverbinding en geluid kunt 
doorlopen. De e-learning bestaat uit verschillende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een 
aantal vragen.  
Voor de e-learning ontvangt u bij de bevestiging van de cursus u inlogcode en een instructie waarna u het e-
learningprogramma kunt gaan gebruiken. Dit biedt vele voordelen voor u. Zo kunt u op ieder gewenst moment 
vanaf iedere pc met internetverbinding inloggen en uw cursus doorlopen. Dit hoeft niet in één keer, want u 
kunt stoppen wanneer u wilt en verder gaan waar u gebleven bent zodra u hier aan toe bent. Zo kunt u in uw 
eigen tempo de lesstof doornemen. Het account voor de e-learning blijft een tijd actief zodat u het programma 
meerdere keren kunt gebruiken. 
 
  



• De Basiscursus ‘Hersenletsel… en dan?’ en de Cursus ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag als 
gevolg van Hersenletsel’ 

De Basiscursus ‘Hersenletsel… en dan?’ en de Cursus ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag als gevolg van 
Hersenletsel’ bestaan uit de e-learning en een praktijkbijeenkomst of praktijkcursus. 
De praktijkbijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers: Dit is een bijeenkomst van 3 uur. Tijdens 
deze bijeenkomst kunnen vragen worden beantwoord over de e-learning door een expert en 
praktijkervaringen worden uitgewisseld met andere mantelzorgers of vrijwilligers.  
De praktijkcursus voor professionals bestaat uit meerdere bijeenkomsten van 3 uur. De leerstof heeft 
betrekking op het toepassen van de theorie in de praktijk. De omgang met en begeleiding, aan mensen met 
een hersenletsel en zijn systeem, staan hierbij centraal. Er wordt gebruik gemaakt van casussen en 
ervaringen. De cursist werkt voor en na de bijeenkomsten aan (praktijk-)opdrachten. 
De cursist ontvangt bij aanvang van het praktijkgedeelte documentatie en cursusmateriaal, afgestemd op de 
inhoud van het praktijk onderdeel.  
 
 
Certificaat 
Wanneer je de cursus met succes hebt afgerond ontvangt u een certificaat van deelname. 
 
 
Tarieven 
De tarieven van de cursussen met een open inschrijving vindt u in het opleidingsaanbod. De tarieven zijn 
inclusief: 

• Cursusmateriaal 
• Koffie, thee 
• (Indien vermeld) lunch 

 
Kwaliteit 
Het e-learningprogramma is door SWZ op een zeer zorgvuldige wijze samengesteld door experts op gebied 
van hersenletsel en de zorg en dienstverlening aan mensen met een hersenletsel. 
De praktijkbijeenkomsten worden begeleid door experts met een WO of HBO opleidingsniveau 
 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
De intellectuele eigendomsrechten op het studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is 
(print of digitaal) te allen tijde bij SWZ. 
Gebruik van studiemateriaal anders dan voor je eigen cursus is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of 
afstaan daarvan aan derden. 
 


