Brochure opleiding
Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie

Binnen zorginstellingen wonen steeds vaker bewoners met (ook) gerontopsychiatrische ziektebeelden die niet
vallen onder de reguliere PG of Somatiek ziektebeelden. De kennis over deze ziektebeelden en over de manier
van omgang, is beperkt aanwezig binnen de teams. De GVGP-opleiding van IMOZ gaat uit van het verder
ontwikkelen van talenten, deskundigheid en kwaliteit van de zorgprofessional.
In onze visie werken alle zorgprofessionals binnen zorginstellingen en thuiszorg aan het aanbieden van
belevingsgerichte zorg. Zij zetten de bewoner centraal met behoud van alle aspecten van zijn/haar levensstijl
en gewoonten. Het is de zorg die afgestemd wordt op beleving, behoeftes en wensen van de mens met als
doel dat hij/zij zich gekend weet, gesteund voelt en het gevoel van eigenwaarde positief beïnvloed wordt.
Hierbij natuurlijk rekening houdend met mogelijkheden, beperkingen en perspectief van de mens en diens
omgeving.

De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door
•
•
•

IMOZ leidt niet alleen op vanuit de te behalen competenties, maar zoekt juist verbinding met de
zorgpraktijk.
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 je houvast en structuur
gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.

Jij bent straks dé Gespecialiseerd Verzorgende
Gerontopsychogeriatrie bij jouw organisatie!
Inleiding
De GVGP-opleiding van IMOZ gaat uit van het verder ontwikkelen van talenten, deskundigheid en
kwaliteit van de zorgprofessional. Zij is de persoon die 24 uur per dag in contact is met de cliënt. De GVGPopleiding is een inhoudelijk verdiepende opleiding die volledig gekwalificeerd en gecertificeerd is.

Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie
Instroomvoorwaarden
- De deelnemer heeft minimaal mbo-3 verzorgende of verzorgende -IG.
- De deelnemer is minimaal 1 jaar werkzaam op niveau 3 met cliënten met een psychogeriatrische
aandoening
- De deelnemer heeft een minimum aanstelling van 20 uur per week
- Indien niet voldaan kan worden aan de instroomeisen kan- als er sprake is van een vergelijkbaar niveaueen ontheffing van de vooropleidingseis worden gegeven.

Opbouw van de opleiding en duur van de opleiding
De GVGP-opleiding bestaat uit 14 contactdagen, incl. eindopdracht en diplomering, verdeeld over ong. 1 jaar.
Gemiddeld is er eens per 3 à 4 weken een lesdag. Daarnaast ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal
lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden
eindpresentatie) en heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.
De opleiding bestaat uit 4 lesblokken waarin alle 11 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
Lesblok 2: Kennen en kunde
Lesblok 3: Toepassen van kennis en kunde
Lesblok 4: Overstijgen en overdraagbaar maken

De rol van de Begeleider/Beoordelaar
Tijdens de opleiding heb je een begeleider/beoordelaar nodig. Hij/zij gaat zich bezighouden met het
begeleiden of beoordelen van jouw leerproces gedurende de opleiding. De benodigde tijd voor het
begeleiden/beoordelen zal neerkomen op gemiddeld een half uur tot een uur per week. Alle
begeleiders/beoordelaars worden vóór de 1e lesdag uitgenodigd voor een (online) bijeenkomst van 1,5 uur.
Ze ontvangen dan de toelichting over de invulling van hun rol.

Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie

Het resultaat van de 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.

Diploma
Om het branche erkende diploma te ontvangen registreert de deelnemer zich bij het CZO. De deelnemer kan
zich - 2 maanden voor start tot maximaal 6 weken na start - van de opleiding aanmelden. Het CZO hanteert
hier kosten voor: € 75,00 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de opleidingskosten.

Opleidingskosten
Aantal deelnemers:
Kosten open inschrijving*:
Kosten in-company*:
Inschrijven:

min. 10 deelnemers per groep.
€ 2.485, -€ 2.330, -imoz.nl/inschrijven
*prijzen geldig tot 31-12-2022

Vervolgopleiding ná de GVGP-opleiding:
Kopmodule Coaching en Samenwerking 4 lesdagen
De kopmodule coaching en samenwerking geeft jou en je team inzicht in de toepassingsmogelijkheden van
belevingsgerichte zorg.
Belevingsgerichte zorg vraagt om teams die belevingsgericht samenwerken. Als afgestudeerde GVP, GVS of
GVGP ben jij de motor in het realiseren van deze vorm van samenwerken daartoe krijg jij in de kopmodule
coaching en samenwerking de kennis en vaardigheden aangereikt. Kortom, met deze vierdaagse
vervolgopleiding, til je je eigen coachingsvaardigheden naar een hoger niveau, waardoor jij en je teamleden
met belevingsgerichte zorg, meer bereiken in de complexe praktijk.

Module Palliatieve Zorg 4 dagen
Heb jij de behoefte je kennis en vaardigheden over de zorg rondom het levenseinde te verdiepen?
IMOZ biedt hiervoor de module Palliatieve Zorg. In deze module besteden we aandacht aan onderwerpen die
belangrijk zijn in de zorg voor de cliënt en naasten in het licht van het levenseinde. We doen dat door de
verbinding te onderzoeken tussen het verleden, het dagelijks leven en de toekomst van de cliënt en zijn
naasten. Als zorgprofessional verdiep je je hierin door het delen van ervaringen, het gesprek daarover,
opdrachten en oefeningen doen met aangereikte kennis en handvatten.

KIJK VOOR DEZE MODULES OP WWW.IMOZ.NL VOOR MEER INFORMATIE OF INSCHRIJVEN.
IMOZ Opleiding en Training
055 – 576 16 15/ info@imoz.nl

