
Leren en Opleiden
activiteiten

Professionele Leergemeenschap (PLG) voor
managers in de gehandicaptensector

Thema maart 2021: EVB+ in de wijk,  de rol van de manager in Corona
tijd: heden en toekomst, bewegen bij probleemgedrag
20 managers

Bewegen bij Probleemgedrag

Hoorcollege en practicum voor gedragskundigen, (team)managers,
teamcoaches
Kennis en kunde uit boek integreren in opleidingsaanbod van CCE
Toelichten kernconcepten van het model Bewegen bij
probleemgedrag en deze kernconcepten toepassen in hun dagelijks
werk
36 deelnemers

Coach de coach traject VVT

Versterken van de competenties van zorgprofessionals in het coachen van
medewerkers. Medewerkers leren bewuster te  reflecteren op hun eigen
gedrag en kunnen alternatieve handelings- en gedragsmogelijkheden
toepassen in het omgaan met complex probleemgedrag
Mbo en hbo uitvoerende zorgprofessionals bij Avoord
10 deelnemers

Deltion college mbo

Gastlessen over complex probleemgedrag visie en werkwijze CCE
Studenten, BBL opleiding, Verpleegkunde (VVT) 4e jaars
160 studenten (verdeeld over 8 gastlessen)

Hogeschool Utrecht

Gastles over complex probleemgedrag bij dementie 
Post hbo opleiding Verpleegkundige Geriatrie Gerontologie 
45 studenten, werkzaam in de ouderenzorg

Hogeschool Rotterdam

Workshop Visie en werkwijze CCE bij complex probleemgedrag, in de
gehandicaptenzorg
Derdejaars studenten Social Work, profiel Zorg. Studenten met
praktijkervaring o.a. bij organisaties waar CCE consultaties uitvoert
40 studenten

Hogeschool Windesheim

Introductie en kennismaking werkwijze CCE.  Feedback op methodische
werkwijze van studenten en dilemma’s die zij in de praktijk ervaren.
Gastles over de ervaringen in het werken met consulenten
Voltijd en deeltijd studenten minor onbegrepen gedrag LVB en NAH
42 studenten (verdeeld over 6 bijeenkomsten in 2 semesters)

MBO en Hogescholen

Vanuit Leren en Opleiden wordt een breed palet aan
trainingen, cursussen en leergangen georganiseerd of gefaciliteerd. 

In deze infographic staan ze overzichtelijk gepresenteerd.



Samenwerking met Vilans

Kennis uitwisselen en samenwerking versterken, onder andere voor
het Vilans project Leren en onderwijs
Verbeteren van het aanbod voor het onderwijs en meedenken met e-
learning module Wet Zorg en Dwang
Gezamenlijk maken van een contentkalender voor onderwijs met
onze kennisproducten

Cursussen, leer en
ontwikkeltrajecten CCE open
aanbod (RINO Groep) en In

Company  2014-2020

UKON en Gerion

Gastcollege over CCE complex probleemgedrag 
Eerstejaars Specialisten ouderengeneeskunde in opleiding
80 AIOS
Keuze stage specialist ouderengeneeskunde

SOON

Keuzestudiedag psychogeriatrie: casusbesprekingen probleemgedrag en
multidisciplinair team 
Tweede- en derdejaars specialisten ouderengeneeskunde
300 deelnemers

UMC Utrecht

Webinar: Complex probleemgedrag in de GGZ 
Derdejaars huisartsen in opleiding
50 deelnemers

Leertrajecten in samenwerking met
organisaties

Samenwerking met VGN Academie

CCE deelname aan de redactieraad.  Ontwikkeling  e-learning module
groepsdynamica
Doelgroep: zorgprofessionals mbo 3 en 4.

Universitair/nascholing

Samenwerking met UNO-UMCG

Ontwikkelen scholing over probleemgedrag bij cliënten met dementie in
verpleeghuizen, 
Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden.


