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JIJ KAN HET VERSCHIL MAKEN

Inhoud van de opleiding

Bij de opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) vergroot jij
je kennis en vaardigheden zodat jij de cliënt maximaal kunt ondersteunen.
Dit doe je door jezelf te ontwikkelen op de volgende punten: 
 - Aanspreekpunt zijn 
 - Organiseren en begeleiden van de inhuizing/verhuizing van de cliënt 
 - Coördineren van de communicatie in het multidisciplinaire team 
 - Het realiseren van de totale zorg 
 - Het bewaken van de kwaliteit van zorg rondom de cliënt 

Tijdens de opleiding stel je leerdoelen op aan de hand van een persoonlijk
leerplan. Tijdens de lesdagen krijg je een aantal opdrachten die je uitvoert
in de praktijk en waarmee je een portfolio opbouwt. Hierdoor ben je uiteindelijk
in staat om de cliënt optimaal te ondersteunen.

• Ordening systemen
• Communicatieve vaardigheden
• Observeren en interpreteren
• De cliënt en zijn omgeving
• U en Ik

• Introductie van de opleiding
• Kennismaken met medestudenten en docenten
• Gebruik digitale leeromgeving
• Introductie leren in de praktijk
• 3D kijken naar de cliënt
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• Plannen van zorg
• Het zorgproces
• Verzorgend redeneren
• Indiceren en wetgeving
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Inleiding
Houd je van afwisseling in je werk én ben je graag in contact met cliënten? 
Dan past de opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende perfect bij jou! 
Als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zorg jij ervoor dat je cliënt optimaal 
ondersteund wordt, zodat de cliënt zoveel mogelijk kwaliteit van leven
ervaart. Dit doe je door, in overleg met de cliënt, de multidisciplinaire zorg 
en de continuïteit van de zorg te coördineren.
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Voorwaarden voor toelating

Informatie over de opleiding

Opleidingskosten

Ben je in het bezit van een diploma verzorgende IG
(mbo-niveau 3) én heb je minimaal één jaar werkervaring 
als verzorgende, dan kun je deelnemen aan deze
opleiding. Als je een vergelijkbaar diploma hebt
op minimaal mbo-niveau 3, is deelname alleen mogelijk 
na overleg met OPPstap en de werkgever. 

• Om de week volg je een dagdeel les 
of 1 x per 4 weken een hele dag les

• Praktijk- en theorie uren worden verdeeld
over 8 maanden

• De scholing start op een nader te bepalen datum
• Individuele inschrijving zijn bespreekbaar
• De scholing kan ook incompany worden verzorgd

Totale scholing: € 2.195,-

Dit is inclusief; 
• Toegang tot digitale leeromgeving
• Eventuele Studieboeken
• Lesmateriaal
• Intake Drijfveren met diepte-interview

• Evalueren en rapporteren volgens SOAP-methode
• Communicatieve vaardigheden
• Gesprekstraining en simulatie

• Jouw expertise inzetten en overdragen
• Instructie geven en overtuigen
• Professioneel kijken naar het kwaliteitssysteem
• Handelen in crisissituaties

• De sociale kaart van de cliënt inzetten en onderhouden
• Gebruik maken van ketenzorg
• Ondersteuning van mantelzorgers/ naasten en vrijwilligers
• Een MDO voorbereiden, uitvoeren en afronden

D
ag

 4
D

ag
 5

D
ag

 6

• Jouw rol binnen de organisatie
• Leren profileren van je rol als EVV-erD
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• Het maken van een SWOT-analyse
• Ken je eigen talenten, ontdekkingen

en ontwikkelingsmogelijkheden
• Kwaliteit van zorg op je afdeling/woning
• PDCA hanteren en toepassen
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• Begeleiden van een startende EVV-er binnen je organisatie
• Samenwerken en ondersteunend zijnD
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• Eindpresentaties van je portfolio
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Aanmelden of 
meer informatie?

Neem dan contact op: 

T: 06 - 15 42 21 64

E: advies@oppstap.nl

Meer weten over OPPstap?

T: 06 -18 44 38 86

W: www.oppstap.nl


