Module 1 Gespecialiseerd Verzorgende GerontoPsychiatrie
In de zorg krijg je steeds vaker te maken met cliënten/bewoners met
complex en onbegrepen gedrag. Soms heeft dit gedrag te maken met
onderliggende psychische of psychiatrische problematiek. Ben je wat dat
betreft vooral op zoek naar een verdieping op vakinhoud? Zoek je naar
handvatten hoe om te gaan met mensen die psychiatrisch gedrag
vertonen? Wil je met de juiste benadering het mentaal welbevinden van
de cliënt/bewoner en zijn naaste bevorderen? Dan is Module 1 van de
GVGP opleiding een prima hulpmiddel om je daarin te ontwikkelen!

Doelgroep
Het leertraject is bedoeld voor diegenen met een diploma verzorgende niveau 3 (of
gelijkwaardig) die zich willen verdiepen in de gerontopsychiatrie. Daarnaast moet je
minimaal een jaar werkzaam zijn in de ouderenzorg waarbij psychiatrisch gedrag zich
voordoet, zodat je nieuwe kennis/kunde kan inoefenen en in de praktijk kan brengen
(minimaal 20 uur per week werkzaam).

Programma
Ons leertraject bestaat uit de eerste, vakinhoudelijke module van de GVGP en is
ingericht op basis van het landelijk vastgestelde CZO-profiel (2020), waarin de
CanMEDS-rollen centraal staan.
Module 1: Vakinhoud gerontopsychiatrie. 5 lesdagen
Lesdag 1:
•
•
•
•
•

Profiel GVGP
Visie zorgorganisatie
Ontwikkelingen ouderenzorg
Persoonsgerichte zorg (Kitwood
Rouw en verliesverwerking (naasten), samenwerken;

Lesdag 2:
• Persoonlijkheidsontwikkeling; van persoonlijkheid naar stoornis
• (Ont)hechting en parentificatie;
• Omgaan met gedrag voortkomend uit persoonlijkheid;
• ABC-model;
Lesdag 3:
• Stemmingsstoornissen;
• Uitingsvormen van gedrag en jij als GVGP;
• Omgaan met gedrag voortkomend uit stemmingsstoornissen;
Lesdag 4:
• Angststoornissen; Psychotische stoornissen;
• Agressie;
• Omgaan met gedrag voortkomend uit angst, psychose, agressie.
Lesdag 5:
• Stoeien met diverse vormen van gedrag;
• Oefenen m.b.v. diverse stappenplannen;
• Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte GGZ;

Wijze van leren
We besteden ruimschoots aandacht aan een stevige vakinhoudelijke basis. Kennis is onder meer
nodig om te kunnen begrijpen waar vragen en problemen vandaan komen, welke gevolgen dit heeft
voor de cliënt en zijn omgeving en welke zorg en benadering past bij elke individuele situatie.
Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige
leeromgeving. Tijdens het leertraject gebruik je voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit je
werksituatie om met en van elkaar te leren. Dat doe je door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor
worden de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Hierover reflecteer je in gesprekken
met je werkbegeleider, maar ook in de lesgroep en tijdens de twee intervisiebijeenkomsten. De
module wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.
Tijdens het leertraject wordt zichtbaar welke ontwikkeling je doormaakt en wat dit betekent voor de
kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner.
Het ligt voor ons ook voor de hand dat de visie van de organisatie of andere belangrijke items,
verweven worden in het leertraject. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de
werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Begeleiding en examinering
Tijdens de opleiding heeft iedere deelnemer een werkbegeleider vanuit de zorgorganisatie. De
werkbegeleider begeleidt de deelnemer in de praktijk middels het nakijken en feedback geven van de
praktijkopdrachten en het persoonlijk plan. De werkbegeleider heeft minimaal hetzelfde
opleidingsniveau (inclusief betreffende branche opleiding) of hoger. Het examen (casestudy) wordt
beoordeeld door een trainer van Bureau G&D.

Digitaal portfolio
Tijdens de opleiding werk je met een digitaal portfolio. Met dit portfolio toon je aan wat je hebt
gedaan, hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

Certificaat
Na het behalen van deze examens, 90% aanwezigheid en een compleet portfolio m.b.t. module 1,
krijg je een certificaat. Het is mogelijk om binnen twee jaar na afronding van deze module het
resterend deel van de GVGP opleiding bij Bureau G&D te volgen (module 2, 3 en 4) om het
bijbehorende branche erkende diploma te verwerven.

Investering Module 1 GVGP
Voorafgaand aan het leertraject vindt er een informatieve bijeenkomst plaats voor begeleiders en
deelnemers. Het leertraject telt in totaal vijf lesdagen en twee intervisie-bijeenkomsten.
Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en het werken aan
opdrachten ongeveer vijftien uur bedraagt. Het examen buiten beschouwing gelaten.

Kosten
De opleiding kan zowel incompany plaatsvinden als op basis van een open inschrijving.
De kosten voor de open inschrijving bedragen € 850,- exclusief reader.
Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi
Luijkx, telefoon 06 - 2061 3323. U kunt ook mailen: c.luijkx@gdnet.nl.

Bureau G&D
Wij zijn een voor de VVT branche, door CZO erkende opleidingsorganisatie voor de opleidingen:
- Eerst Verantwoordelijk Verzorgende;
- Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie;
- Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg;
- Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek;
- Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie.
Ook verzorgen we Crebo-erkende beroepsopleidingen voor zij-instromers en medewerkers in de
zorg. Onze ambitie is om (aankomend) medewerkers zodanig te motiveren en zich te laten
ontwikkelen dat ze een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan het belangrijke en mooie werk in de
zorg voor ouderen.
Voor meer informatie zie onze site: www.gdnet.nl.

