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E-learning voor vrijwilligers 

Er zijn tal van mogelijkheden om je vaardigheden te verbeteren door middel van e-learning. 

 

Vrijwilliger worden 
 Vrijwilligerstesten: https://vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk/vrijwilligerstesten/default.aspx 

 Ontdek je talenten (NL): http://elearning.pepdenhaag.nl/ontdek-talenten/story_html5.html?lms=1 

 Ontdek je talenten (Engels): http://elearning.pepdenhaag.nl/discover-your-talents/story_html5.html?lms=1 

Zorg voor jezelf als vrijwilliger 
 Grenzen stellen via telefoon/chat: https://www.free-learning.nl/modules/grenzenstellen/start.html 

 Omgaan met agressie: https://www.free-learning.nl/modules/omgaan-met-agressie/start.html 

 Grenzen stellen: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

 Persoonlijke effectiviteit/omgaan met sterke en zwakke kanten: https://www.learnit.nl/gratiscursus/persoonlijke-effectiviteit 

Zorg voor hulpvrager 
 Omgaan met probleemgedrag 1: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html 

 Omgaan met probleemgedrag 2: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedragII/start.html 

 Goed in gesprek: https://www.free-learning.nl/modules/goed-in-gesprek/start.html 

 Écht contact maken: https://www.free-learning.nl/modules/stopcontact/start.html 

 Weerstand en agressie voorkomen met Gentle Teaching: https://www.free-learning.nl/modules/gentleteaching/start.html 
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 Zelfredzaamheid stimuleren: https://www.free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html 

 Empowerment (hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen): 

https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

 Versterkend gesprek: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

 Netwerken versterken: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

 Omgaan met emoties: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

Vrijwilligersorganisaties  
 Leren netwerken: http://www.networking-coach.com/ecourseinschrijving.html 

 Een organisatie starten: http://elearning.pepdenhaag.nl/een-organisatie-starten/story_html5.html 

 Een helder beleid: http://elearning.pepdenhaag.nl/bestuur-beleid/story_html5.html 

 Goed penningmeesterschap: http://elearning.pepdenhaag.nl/goed-penningmeesterschap/story_html5.html 

 Fondsenwerving: https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/donatie-aanvragen/online-cursus-fondsenwerving 

Coördinatie vrijwilligers 
 Vrijwilligers begeleiden: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ Vrijwilligers vinden en binden: 

https://vrijwilligerswerkacademie.nl/ 

 Op zoek naar nieuwe vrijwilligers: http://elearning.pepdenhaag.nl/zoek-nieuwe-vrijwilligers/story_html5.html?lms=1 

 Een goede start: http://elearning.pepdenhaag.nl/een-goede-start/story_html5.html?lms=1 

 Tevreden (met) vrijwilligers: http://elearning.pepdenhaag.nl/tevreden-vrijwilligers/story_html5.html?lms=1 
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 Coachend begeleiden: http://elearning.pepdenhaag.nl/coachend-begeleiden/story_html5.html?lms=1 

 Sociale veiligheid: http://elearning.pepdenhaag.nl/sociale-veiligheid/story_html5.html 

 Werk maken van competentie: http://elearning.pepdenhaag.nl/werk-maken-van-competenties/story_html5.html?lms=1 

 Inspirerend leiderschap: http://elearning.pepdenhaag.nl/Inspirerend-leiding-geven/story_html5.html?lms=1 

 Sensiviteit voor diversiteit: http://elearning.pepdenhaag.nl/sensitiviteit-voor-diversiteit/story_html5.html?lms=1 

 Vrijwilligers begeleiden: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

Computer(programma’s) en internet 

Vrijwilligers doen steeds vaker werkzaamheden op de computer. Hieronder vindt u middelen om meer te leren over 

de basis, programma’s en social media. 

 Omgaan met de computer: https://oefenen.nl/programma/soort/computer_en_internet 

 Wordpress: https://www.learnit.nl/gratiscursus/wordpress 

 Heel uitgebreide cursus excell: http://www.gratiscursus.be/Excel_2016/index.html 

 Cursus facebook: http://www.gratiscursus.be/Facebook/index.html 

 Cursus twitter: http://www.gratiscursus.be/Twitter/index.html 

Workshop of training geven 
 Presenteren: https://www.learnit.nl/gratiscursus/presenteren 

 Presenteren kun je leren: http://elearning.pepdenhaag.nl/presenteren-kun-je-leren/story_html5.html?lms=1 
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 Leren nader bekeken: http://elearning.pepdenhaag.nl/leren-nader-bekeken/story_html5.html 

 Ontwerpen van een lesprogramma: http://elearning.pepdenhaag.nl/ontwerpen-van-een-lesprogramma/story_html5.html 

 Activerende werkvormen: http://elearning.pepdenhaag.nl/activerende-werkvormen/story_html5.html 

 Interactie met je groep: http://elearning.pepdenhaag.nl/Interactie-met-je-groep/story_html5.html 

 

Kennis over en handvatten voor omgaan met specifieke doelgroepen 
 Dementie: https://samendementievriendelijk.nl/user/register?destination=/training/8190 

 Dementie: https://www.cce.nl/scholing/e-learning-kijken-naar-gedrag 

 Niet zichtbare beperkingen: https://www.free-learning.nl/modules/nietzichtbarebeperkingen/start.html 

 Nieuwkomers: http://elearning.pepdenhaag.nl/maatje-worden-van-een-nieuwkomer/story_html5.html?lms=1 

Overig 
 Online training voor taalvrijwilligers: https://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/ 

 Wetgeving ouderen in de zorg: https://www.free-learning.nl/modules/wetgevingenfinancieringouderenzorg/start.html 

 Je maakt je zorgen om (de veiligheid) van een kind: https://www.augeo.nl/vrijwilligers 

 Verantwoord alcohol schenken: https://vrijwilligerswerkacademie.nl/ 
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