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Overzicht opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg
Opleidingsniveau:

Basis vervolgopleiding van de opleiding Verzorgende-IG

Gebaseerd op:

CZO Opleidingseisen opleiding GRZ

Leidt op tot:

De GRZ coördineert revalidatiezorg voor ouderen, gericht op het zo zelfstandig mogelijk
kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die net een knie- of heupoperatie of een CVA
hebben gehad of die een chronische aandoening hebben.
De GRZ ondersteunt de cliënt bij het behalen van de revalidatiedoelen en levert een bijdrage
aan de samenwerking in het multidisciplinaire team. Uitgangspunt is dat de GRZ samen met alle
leden in het multidisciplinair team de zelfregie en veerkracht van de cliënt bevordert.
De GRZ is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de zorg en de voortgang van de
revalidatie en het geven van advies over de revalidatie aan cliënten, mantelzorgers en
collega’s.

Toelatingseisen:

•
•
•

Duur:

Minimaal mbo-3 niveau Verzorgende (Verzorgende of Verzorgende-IG).
Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na
toestemming van zowel de examencommissie van SVOZ als de zorginstelling.
Minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van Verzorgende of Verzorgende-IG.

De opleiding start met een introductiebijeenkomst, gevolgd door 13 lesdagen van 7 uur op
school (dit is – behalve bij de eerste lesdag - inclusief 1 uur intervisie) en 2 online lesdagen van
4 uur, verspreid over 40 weken/10 maanden.

Overzicht Modules Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg
•

Module Vakinhoudelijk handelen

•

Module Communicatie

•

Module Samenwerking

•

Module Toepassen van kennis

•

Module Maatschappelijk handelen

•

Module Organisatielidmaatschap

•

Module Professionaliteit en kwaliteit

Overzicht opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg
Vrijstelling:

•
•

•

In een eerdere (afgebroken) opleiding, cursus voor revalidatie, of bijvoorbeeld de EVVopleiding, kunnen bepaalde onderdelen van de opleiding GRZ al zijn behaald. Daarmee
komt de student mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van deze onderdelen.
Vrijstelling voor een module en/of de toetsing wordt alleen gegeven wanneer een
certificaat/diploma van eerder gevolgde leereenheid of modulen (samen met
aantoonbare werkervaring) 100 % van de eindtermen van een module en/of proeve van
bekwaamheid afdekt.
Vrijstellingen kunnen gegeven worden voor het volgen van een of meerdere lesdag(en)
van een module en/of voor een Proeven van bekwaamheid en moeten worden
aangevraagd bij de examencommissie.

Deel opleiding in de praktijk:

Je leert niet alleen op school, maar ook in de praktijk, dit wordt de BPV
(beroepspraktijkvorming) genoemd. De BPV is een verplicht onderdeel van de opleiding.
In de praktijk maak je praktijkopdrachten en praktijkexamens (proeven van bekwaamheid).

Begeleiding:

Er is tijdens de opleiding aandacht voor en begeleiding bij het leerproces.
•
•

Begeleidingstijd praktijk:

Begeleiding door SVOZ: De docent fungeert als begeleider van je leerproces.
Begeleiding in de praktijk: De begeleiders/opleiders in de praktijk fungeren als
begeleiders van je leerproces in de praktijk in de BPV instelling (en tevens als
beoordelaars van de proeven van bekwaamheid).

De begeleiders/beoordelaars besteden gemiddeld 1 – 2 uur per week aan begeleiding en
beoordeling.

Overzicht opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
Studiebelastingsuren:

Per lesdag: 2 uren online onderwijs, gemiddeld 3 huiswerkuren en 50 - 55 BPV uren.

Klassengrootte:

Maximaal 20 studenten per lesgroep.

Lesuitval:

Kenmerkend voor de opleidingen van SVOZ is de 100% lesgarantie. Mocht er onverhoopt toch
een les uitvallen, dan wordt deze ingehaald.

Dienstverband:

De minimumaanstelling per week is 20 uur.
Er moet gedurende de opleiding minimaal 800 uur in de praktijk worden gewerkt.
Als er binnen werktijd naar school gegaan wordt, volgens de richtlijnen van de CAO VVT, vallen
deze lesuren onder het dienstverband van 20 uren per week.
De opleiding bevat intervisie; op een gestructureerde manier problemen die je bij de
werkzaamheden tegenkomt, bespreken waardoor jouw deskundigheid wordt vergroot en de
kwaliteit van het werk verbetert.

Intervisie:

Examinering:

De examinering bestaat uit 3 proeven van bekwaamheid die in de praktijk worden uitgevoerd.

CZO erkenning:

De opleiding is branche-erkend door CZO.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN.
Punten worden alleen toegekend aan leden V&VN die lid zijn vanaf de aanvang van de
opleiding.

Kwaliteitsregister V&VN:

