De opleiding GVP

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door

• Benadering vanuit praktijksituaties → naar uitwisseling → aangevuld met theorie.
Door deze drie stappen is leren praktisch en eenvoudig toe te passen in je dagelijkse praktijk.
• Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie als onderdeel van de opleiding.
Hierdoor ontstaat er groei als persoon en als zorgprofessional

Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
Inleiding

De opleiding GVP leidt je op tot de rol van Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis,
verzorgingshuis, centrum voor dagbehandeling, een kleinschalige woonvorm of de thuiszorg. De GVP-opleiding is
een inhoudelijk verdiepende opleiding die volledig gekwalificeerd en gecertificeerd is én door IMOZ vanuit
samenhang met de zorgpraktijk is opgebouwd. Daarbij is het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt, een
praktische kapstok en leidraad bij deze opleiding. De bijbehorende methodische hulpmiddelen geven je houvast
in de dagelijkse zorgpraktijk. De combinatie van zorgpraktijk met de IMOZ methodiek en geïntegreerde
belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als GVP goed uit de verf te komen
als deskundige in jouw team.

De rol van de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Je hebt een bijzondere rol op jouw afdeling of woongroep. De bewoners/cliënten waar je mee werkt hebben een
psychogeriatrische achtergrond. De hogere complexiteit van zorg brengt ook een grotere diversiteit aan
gedragsbeelden met zich mee. Door middel van deze opleiding ontwikkel je specifieke kennis en deskundigheid
waarmee je deze doelgroep bewoners/cliënten kunt benaderen en verzorgen op een manier die aansluit bij de
behoefte van de bewoner/cliënt. Je ontwikkelt specifieke deskundigheid in het adviseren, begeleiden en
ondersteunen van collega’s, familieleden en andere disciplines. Naast psychogeriatrische kennis leer je ook de
bewonersbespreking voor te zitten.

Het resultaat van deze opleiding

Het resultaat van de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie bij IMOZ is een krachtige en
deskundige medewerker die zich in het dagelijks functioneren onderscheidt door inhoudelijke kennis en
deskundigheid, het vermogen om op de juiste wijze contacten aan te gaan met cliënten/bewoners, familie en
mantelzorgers en daarbij collega’s kan coachen en ondersteunen bij hun eigen deskundigheidsbevordering.
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Instroomvoorwaarden

De GVP-opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de V.V.T.-sector. De instroomeisen vanuit de branche zijn
dat de deelnemer een verzorgende opleiding op niveau 3 heeft of een functiegerichte thuiszorgopleiding op
niveau C of D. Medewerkers uit de welzijnsbranche kunnen deze opleiding wel volgen, maar zij ontvangen in plaats
van het erkende diploma een IMOZ-diploma. Aanbevolen is een minimumcontract van 24 uur per week, in verband
met het leerproces dat nodig is voor de beroepspraktijkontwikkeling van de GVP.

Opbouw van de opleiding

IMOZ heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarbij niet alleen opgeleid wordt vanuit het aantal te behalen
competenties, maar er juist verbinding gezocht wordt met de zorgpraktijk van de deelnemer. De kracht van onze
opleiding zit in de samenhang tussen theorie, praktijk (de context) en persoonlijke ontwikkeling van de
medewerker. Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven de deelnemers
houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.
De opleiding bestaat uit 4 lesblokken waarin alle 14 beroepscompetenties van het functieprofiel Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie aan bod komen. Ieder lesblok heeft zijn eigen karakter zodat je de tijd hebt om te
ontdekken wat er van je verwacht wordt. Zo kun je jezelf gaandeweg steeds verder ontwikkelen en ga je steeds
meer de diepte in m.b.t. de leerinhoud en jouw eigen leerproces.

Lesblok 1: Ontdekken & Bewust worden:

4 lesdagen

Dit blok is gericht op het ontdekken van jezelf als GVP. Wat maakt dat je de stap naar GVP hebt gezet? Waar liggen
je verwachtingen en je leerpunten en wat is jouw eigen belevingswereld als zorgprofessional van de
psychogeriatrische bewoner/cliënt? Je gaat ontdekken wie jij bent als toekomstig GVP binnen de setting waarin
je werkt. We verkennen in dit lesblok de organisatie waarin je werkt en analyseren welke methoden,
communicatieve instrumenten, kwaliteitsprotocollen en procedures er gehanteerd worden.

Lesblok 2: Kennen en kunde:

4 lesdagen en een presentatie

In lesblok 2 zet je een stap verder in het opleidingsproces tot zelfbewuste zorgprofessional. Je leert begrippen te
hanteren over de bewoner/cliënt als persoon en over de organisatie. Je krijgt inzicht in de manieren waarop je
contact kunt maken met de bewoner/cliënt, de aandoeningen van de bewoner/cliënt en welke invloed dat heeft
op de te verlenen zorg en welke deskundigheid jij daarbij nodig hebt. Inmiddels heb je vanuit het eerste blok meer
inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen gekregen en je leert nu om die te ontwikkelen dan wel te vermijden. Je
leert hoe je collega’s kunt begeleiden en ondersteunen in hun zorg aan de psychogeriatrische bewoner/cliënt.
Hierbij gebruik je de kennis van ziektebeelden die je opdoet vanuit de theorie en zoek je naar de manier waarop
je die in praktijksituaties terugziet. Je geeft in dit blok een presentatie over zijn/haar deskundigheidsbevordering.

Opleiding GVP
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3 uur

Tussen lesblok 2 en 3 neem je deel aan een bijeenkomst groepswerken. Dit kan zowel online als live zijn. Je doet
deze oriëntatie en verkenning in groepjes en start met het raamwerk van de opdracht verbetertraject.

Lesblok 3: Toepassen van kennis en kunde:

2 lesdagen en 2 bijeenkomsten groepswerken

In dit blok staat vooral het toepassen van je kennis centraal. Dat betekent dat je een volgende stap zet in je
ontwikkeling en dat je zelf een bewoner/cliëntbespreking gaat leiden en meer zelfbewust gaat participeren in een
MDO. In gesprekken met de psychogeriatrische bewoner/cliënt ben je in staat om optimaal gebruik te maken van
de verschillende manieren om met de bewoner/cliënt in contact te komen en te communiceren. Tevens ben je in
staat om de verworven kennis van psychogeriatrische aandoeningen en de consequenties hiervan voor het
geestelijke, fysieke en sociale welbevinden, te vertalen naar leef-, woon-, en zorgvoorzieningen en interventies.
Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met je collega’s.

Lesblok 4: Overstijgen en overdraagbaar maken:

2 lesdagen

Het laatste blok van de opleiding is gericht op integratie van alle elementen van de opleiding. Van jou als GVP
wordt verwacht dat je overstijgend kunt kijken naar de te verlenen zorg aan psychogeriatrische
bewoners/cliënten. Overstijgend kijken betekent dat je als GVP kunt signaleren en adviseren, dat je kunt
ondersteunen, een voorbeeld kunt zijn en interventies kunt plegen ten behoeve van goede zorg aan de
psychogeriatrische bewoner/cliënt.

Eindevaluatie en diplomering

1 dag

Je sluit de opleiding af met de eindpresentatie van het verbeterplan welke je gedurende de opleiding hebt
ontwikkeld.
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Overzicht onderwerpen passend bij de eindtermen van de opleiding GVP

(Vakinhoudelijk handelen, Communicatie, Samenwerking, Toepassen van kennis, Maatschappelijk handelen,
Organisatielidmaatschap, Professionaliteit en kwaliteit)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewustwording, reflectie
Methodiek, kennisnemen van de bewonerbespreking, de levensgeschiedenis
Ziektebeelden, Multi-pathologie
Gedragsbeelden, psychosomatiek
Verdieping methodiek, het kunnen houden van een bewonerbespreking
Verdieping zorgproces, en het kunnen hanteren van alle methodische instrumenten behorend bij het proces
Coachende attitude
Ondersteunen collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers
Geven van voorlichting
Familiegesprek voeren
Een verbetering/vernieuwing kunnen invoeren
Eindpresentatie houden
Toepassing d.m.v. oefenen vaardigheden

De Begeleider/Beoordelaar tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding heb je een begeleider/beoordelaar nodig. Hij of zij gaat zich bezig houden met het begeleiden
of beoordelen van het leerproces van jou tijdens de opleiding. De begeleider/beoordelaar is iemand van gelijk of
hoger opleidingsniveau, met ruime werkervaring. Je kunt denken aan een gediplomeerde GVP, een
verpleegkundige, een teamleider of een ervaren EVV. De benodigde tijd voor het begeleiden/beoordelen zal bij
een normaal verloop van het leerproces neerkomen op gemiddeld een half uur tot een uur per week. In het begin
van de opleiding zal het door de nieuwigheid en gewenning voor zowel de deelnemer als de
begeleider/beoordelaar meer tijd kosten dan naar het eind van de opleiding. Deze tijden zijn natuurlijk helemaal
vrij in te plannen, je kunt denken aan een half uur per week of een uur per 2 weken. Het is belangrijk dat alle
begeleiders/beoordelaars op de 1e lesdag aanwezig zijn voor een bijeenkomst van 1,5 uur. Ze ontvangen dan de
toelichting over de invulling van hun rol. Bij het inschrijven van deze opleiding geef je aan wie jij gekozen hebt als
begeleider/beoordelaar.
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Duur van de opleiding

De volledige GVP-opleiding bestaat uit:
• 120 klokuren verdeeld over 13 lesdagen van 7 uur en 29 uur blended leren in combinatie met groepswerken.
• Deze uren worden verspreid over minimaal 40 weken/10 maanden.
• In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat de student voldoende tijd heeft om in de praktijk te kunnen oefenen
en de opdrachten af te ronden. In de planning is rekening gehouden met vakantieperiodes.
• ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven,
afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot het digitale leerportaal van IMOZ.
Hierop vinden zij het lesmateriaal, ondersteunde middelen, voorbereidende opdrachten per lesdag en verrijkend
materiaal. Tevens kunnen zij op een afgeschermde pagina communiceren met de trainers en met elkaar.

Diploma

De IMOZ opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) heeft de branche erkenning van het CZO.
Vanaf 2021 is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij het CZO en het aanvragen van zijn/haar
branche-erkende diploma. De kosten hiervoor zijn € 72,50 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de
opleidingskosten. IMOZ informeert de deelnemer voorafgaand aan de startdatum van de opleiding over de route
die hij/zij hierin moeten volgen. Registreren bij CZO kan de deelnemer, na inschrijving bij IMOZ, alvast via
https://www.czo.nl/aanmelden.

Praktische informatie

Planning opleiding:
Aantal deelnemers:
Kosten open inschrijving*:
Kosten in-company:
Informatie/aanmelding:

12 dagen + diplomering, gespreid over min. 10 maanden
min. 10 deelnemers per groep.
€ 2.450,-Prijsafspraak op maat
055 - 576 16 15 / www.imoz.nl / info@imoz.nl
*prijzen geldig tot 31-12-2021

