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Geplande bijscholingen voor VSD leden in mei én juni 2022: 

- 22 mei 2022: Babyreflexologie voor geboorteprofessionals 

- 28 mei 2022: Optimaal communiceren met een baby 

- 12 juni 2022: Shantala volwassenmassage speciaal voor docenten 

                       Shantala Babymassage  
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Beste Shantala collega,  

 

Hoe is het met jou? Hoe is het met jou nu praktisch alle 

coronamaatregelen weer opgeheven zijn? Wil jij óók zo 

graag onder de mensen zijn? Wil jij óók nu het weer kan, 

je vakkennis ophalen en verdiepen? 

Wil jij....   wil jij .........? 

 

Afgelopen dagen kwam ik onderstaande quotes tegen: 

1. Never stop learning because life never stops teaching 

2. Education is not the learning of facts, but the training of 

    the mind to think 

 

Wat ik in de afgelopen twee jaar o.a. geleerd heb is: 

1. Via de digitale weg kan je elkaar óók inspireren om 
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    leerzame en inspirerende workshops te volgen 

2. Elkaar niet live ontmoeten, is niet bij de pakken 

    neerzitten, maar juist extra dankbaar zijn als je elkaar 

    weer live kan gaan inspireren én ontmoeten! 

     

GEEF JIJ JE OP VOOR ÉÉN VAN ONDERSTAANDE 

BIJSCHOLINGEN OM NOG MEER TE LEREN, 

GEINSPIREERD TE WORDEN EN ELKAAR LIVE OF 

(toch) DIGITAAL TE ONTMOETEN? 

 

Het bestuur en de bijscholingscommissie van de VSD 

bevelen onderstaande scholingen van harte aan. 

Leer, inspireer, pas je kennis én ervaring toe tijdens je 

fantastisch mooie werk! 

 

"Babyreflexologie voor geboorteprofessionals"  

  Verzorgd door Leonie Verhulst op zondag 22 mei 2022 

 

"Optimaal communiceren met een baby" 

  Verzorgd door Jessica Boerema op zaterdag 28 mei 2022  

   

"Shantala volwassenmassage speciaal voor docenten 

  babymassage. Zowel voor nwe als bestaande leden 

  om de volwassenmassage op te frissen!  

  Verzorgd door Annouk Bruggink van der Aa op zondag 

  12 juni 2022  

 

Méér informatie over beide bijscholingen vind je door te 

klikken op onderstaande paarse balken óf stuur een mail 

naar de desbetreffende docent als je meer wilt weten over 

één van deze bijscholingen. 

 

PS  Weet je dat je in totaal per lidmaatschapsjaar 

      maximaal €15,00 korting krijgt  voor het volgen van 

      bijscholingen die door de Bijscholingscommissie van de 

      VSD geaccrediteerd zijn. 

      

      Het VSD bestuur wenst jou een mooi voorjaar 

      én waardevolle bijscholingen!     
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