OPLEIDING TOT EVV

Belevingsgerichte woonleefzorg & Kleinschalige zorg
Doel en functie
Stichting IMOZ heeft de landelijk erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende ontwikkeld,
die uitgaat van belevingsgericht woonleefzorg verlenen en voldoet aan het competentieprofiel EVV
zoals dat vastgesteld en erkend is door de brancheorganisatie. Deze branche-erkende opleiding legt de
relatie tussen zorgcoördinatie, kleinschalige zorg en belevingsgerichte woonleefzorg. Het kunnen
coördineren van de zorg voor de cliënt met alle aspecten die daarbij horen staat centraal in deze
opleiding. De EVV is hierdoor in staat met cliënten, hun familieleden en andere zorgverleners
waaronder disciplines een ‘professionele zorgrelatie’ op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij houdt
rekening met leefstijl, stemt haar/zijn manier van omgaan af op de persoonlijkheid van de cliënt en
behartigt, indien nodig, diens belangen.
Deze opleiding heeft tot doel verzorgende medewerkers te kwalificeren voor het uitoefenen van de
functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende in een verpleeghuis, verzorgingshuis, centrum voor
dagbehandeling en kleinschalige woonvorm. De opleiding wordt afgerond met een erkend diploma.
Inhoud van de opleiding
De opleiding is ingedeeld in drie modules, die in totaal de 14 beroepscompetenties van het
functieprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende bevatten. De 14 beroepscompetenties zijn
gerelateerd aan de twee kerntaken van de functie van EVV. De twee kerntaken zijn als volgt
geformuleerd:
Kerntaak 1: De EVV is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het
realiseren van zijn kwaliteit van leven.
Kerntaak 2: De EVV coördineert de (multi)disciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de
zorg in overleg met de cliënt (is aanspreekpunt voor cliënt/cliëntsysteem, collega’s en andere disciplines).
Een overzicht van de lesopzet per module:
Module 1: De EVV als zorgverlener: het aangaan en onderhouden van een zorgrelatie
1. Maieutische methodiek, zingevingsmodel, belevingswereld van de bewoner, contact maken
2. Proces van Opname –Gewenning -Verblijf –Afronding (ontslag/overlijden)
3. De bewonerskarakteristiek & bewonerbespreking met medewerkers van de afdeling
4. Het Zorgleefplan
5. Belevingswereld van de verzorgende/EVV
Module 2: De EVV als spil en het team: samenwerken, overleggen en kennisoverdracht
1. Deskundigheidsbevordering; ontwikkelingen op het gebied van “zorgverlening”
2. Het kunnen overdragen van kennis en zorgkundige vaardigheden
3. Zorgcoördinatie & multidisciplinaire samenwerking
4. Communicatie, groepsprocessen & spanningsvelden
5. Multidisciplinaire bewonerbespreking van het zorg- en behandelplan en familiegesprek
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Module 3: De EVV in de organisatie: multidisciplinaire samenwerking en woonleefzorg
1. Woon- leefklimaat
2. Kunnen inspelen op onvoorziene situaties, vragen en klachten
3. Beleid van de organisatie
4. Afsluiten opleiding d.m.v. eindpresentaties
Tussen de opleidingsdagen en modules in krijgen de studenten huiswerk- en observatieopdrachten
mee. Per module is er een afsluiting d.m.v. proeven van bekwaamheid bestaand uit praktijkopdrachten
waarin de behandelde competenties tot uiting komen. Alle proeven zijn toepassingsgericht en worden
in de context van de eigen beroepspraktijk en in samenhang met elkaar getoetst.
Doelgroep
De EVV opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de zorg die een van de volgende opleidingen
afgerond hebben:
a. algemeen verzorgende, verzorgende IG, SPW, Activiteitenbegeleider, of op vergelijkbare wijze
gekwalificeerd zijn op niveau drie.
De EVV (of aankomend EVV) moet:
b. werkzaam zijn in deze functie; of de gelegenheid krijgen om als EVV te kunnen functioneren
(oefenen)
c. de mogelijkheid hebben om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te
kunnen voeren
d. bekend zijn met de principes van belevingsgerichte woonleefzorg
e. het team waar de EVV mee werkt is bekend met de principes van belevingsgerichte
woonleefzorg
f. Aanbevolen is een minimumcontract van 24 uur per week, in verband met het leerproces dat
nodig is voor de beroepspraktijkontwikkeling van de EVV. In de berekening van het aantal
studiebelastinguren is uitgegaan van een minimumcontract van 24 uur.
Duur van de opleiding
De opleiding bestaat uit twaalf contactdagen verdeeld over minimaal 30 weken.
Het totaal aantal studiebelastinguren bedraagt totaal minimaal 1200 tot maximaal 1400 uur, opgebouwd
uit
 de 12 lesdagen ieder van 7 uur,
 de zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven);
gemiddeld 4 uur per week.
 de beroepspraktijkuren in de zorgorganisatie; gemiddeld 24 uur in de week,
 en het afronden van competenties, modules en het houden van de eindpresentatie; gemiddeld 4
uur per week.
Lesmateriaal
IMOZ stuurt twee weken voor aanvang van de opleiding een uitnodigingsbrief toe. Aan het begin van
de opleiding krijgen de deelnemers het lesmateriaal uitgereikt. Dit bestaat uit een opleidingsmap en de
boeken De Bewoner een thuis bieden, Het handboek voor de EVV en Betrokkenheid als basis voor het zorgplan van
Cora van der Kooij.
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Diploma
De opleiding wordt voor Verzorgenden IG afgesloten met een landelijk erkend diploma.
Studenten met alleen een diploma SPW of Activiteitenbegeleiding mogen wel aan de opleiding
deelnemen, maar komen niet aanmerking voor het landelijk erkend diploma. Zij ontvangen een
IMOZ-diploma, waarin duidelijk wordt dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en deze
ook met goed resultaat hebben afgesloten.
De opleiding tot EVV wordt zowel bij open inschrijving gegeven als incompany. Voor de
incompany variant zijn afspraken te maken, binnen de gestelde kaders van de opleiding, die aansluiten
bij de behoefte en wensen van de organisatie.
Accreditatie in het Kwaliteitsregister V&V: 86 punten
Duur van de opleiding
Aantal deelnemers
Kosten open inschrijving*
Kosten incompany

: 12 dagen gespreid over minimaal 30 weken
: min. 10 / max. 14 deelnemers.
: € 1.695,- (inclusief lesmateriaal & koffie/thee)
: Prijsafspraak op maat

Informatie/aanmelding

: 055-576 1615 / www.imoz.nl / info@imoz.nl

*prijzen zijn geldig tot 31-12-‘17
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