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Overzicht opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
Opleidingsniveau:

Basis vervolgopleiding van de opleiding Verzorgende-IG

Gebaseerd op:

CZO Opleidingseisen opleiding EVV

Leidt op tot:

De EVV is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, het multidisciplinaire team, haar afdeling,
partners uit de ketenzorg en het informele netwerk (mantelzorgers, naasten en vrijwilligers).
De EVV begeleidt de cliënt bij inhuizen of de start van het zorgarrangement, zij coördineert de
zorg, stemt de zorg af met alle betrokkenen en monitort dat de zorg conform gemaakte
afspraken in het zorgleefplan uitgevoerd wordt. Zo nodig doet zij voorstellen om het
zorgleefplan bij te stellen.
In het multidisciplinaire team heeft zij de taak om de bespreking over de cliënt voor te
bereiden, de belangen van de cliënt te behartigen en nieuwe afspraken te communiceren met
betrokkenen.
Op uitvoerend niveau is zij verantwoordelijk voor het realiseren van de totale zorg aan de cliënt
zoals vastgelegd in het zorgleefplan: van opname tot aan overplaatsing of overlijden.

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 EVV start met een introductiebijeenkomst, gevolgd door 10 lesdagen van 7 uur
(dit is inclusief 1 uur intervisie), verspreid over 30 weken/8 maanden.

Overzicht Modules Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
•

Module Vakinhoudelijk handelen

•

Module Communicatie

•

Module Samenwerking

•

Module Toepassen van kennis

•

Module Maatschappelijk handelen

•

Module Organisatielidmaatschap

•

Module Professionaliteit en kwaliteit

Overzicht opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
Vrijstelling:

•
•

•

In een eerdere (afgebroken) opleiding, bijvoorbeeld de GRZ/GVP-opleiding, kunnen
bepaalde onderdelen van de opleiding EVV 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.
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Studiebelastingsuren:

Per lesdag: 2 uren online onderwijs, gemiddeld 3 huiswerkuren en 60 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 600 uur in de praktijk worden gewerkt.

Intervisie:

Elke lesdag 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.

Examinering:

De examinering bestaat uit 2 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:

