
 

 

Doelgroep 

Je bent toelaatbaar voor de opleiding als je het diploma verzorgende niveau 3 hebt 

(of gelijkwaardig). Ook verpleegkundigen niveau 4 kunnen de opleiding volgen. 

Daarnaast ben je minimaal een jaar werkzaam in de somatische zorg en in staat om 

de benodigde handelingen en werkzaamheden tijdens de opleiding uit te voeren 

(minimaal 20 uur per week werkzaam). 

Opbouw 

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde CZO-profiel (2020), 

waarin de CanMEDS-rollen centraal staan. De opleiding bestaat uit vier modulen. Er 

wordt na een half jaar een terugkomdag voor de lesgroep georganiseerd waarbij we 

stil staan bij het borgen van de kennis/kunde. 

 

Module 1: Vakinhoud somatiek. 5 lesdagen 

• Visie en ontwikkelingen ouderenzorg; 

• Anatomie, fysiologie en pathologie m.b.t.: 

o Hart, bloedvaten, longen 

o Hersenen en zenuwstelsel 

o Spijsverteringsstelsel en oncologie  

o Bewegingsstelsel; 

• Co- en multimorbiditeit, frailty; 

• Richtlijnen, zorgpaden m.b.t. bovenstaande. 
 
Module 2: Methodisch werken. 3 lesdagen 

• De GVS als ambassadeur van de visie op zorg; 

• Methodisch werken met het zorg(leef)plan; 

• Wet- en regelgeving; 

• Samenwerken met naasten en vrijwilligers. 

 
Module 3: Communiceren & samenwerken. 4 lesdagen 

• Gespreksvaardigheden;  

• Gesprekken voeren ( bij onderhandelen, voorlichting, klachten, rouw); 

• Motiverende gespreksvoering; 

• Ethische dilemma’s; 

• Coördineren en monitoren in het team; 

• Samenwerken met andere disciplines, profileren. 

 

Module 4: Kwaliteit en professionaliteit 3 lesdagen 

• Kwaliteitszorg; 

• Leren, verbeteren en veranderen;  

• Ik als professional; begeleiden (nieuwe) collega’s; 

• Domotica. 
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De complexiteit in de zorg neemt toe. Zowel bij de directe zorg voor de cliënt, 

als bij de zorg voor het `systeem` rond de cliënt. Er wordt een steeds groter 

beroep gedaan op de professionaliteit van zorgmedewerkers. In deze opleiding 

wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de somatische zorg en 

multi-pathologie met aandacht voor eigen regie, wonen, welzijn en participatie. 

Je ontwikkelt de benodigde vaardigheden om te kunnen coördineren, zowel in 

het eigen team als in samenwerking met andere disciplines.  

 

 



 

 

 
Wijze van leren 

Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving.  

Tijdens de opleiding 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. Tevens werk je tijdens de beroepspraktijkvorming aan de 

ontwikkeling van de rollen en eindtermen. Hierover reflecteer je in gesprekken met je werkbegeleider, 

maar ook in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk 

met elkaar verbonden.  

 

Tijdens de opleiding 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, een specifiek zorg(leef)plan of andere 
belangrijke items, verweven worden in de opleiding. 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 en een examinator 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. De examinator heeft de 
doorslaggevende stem in het beoordelen van de examens en is opleidingsadviseur, trainer, 
praktijkopleider of assessor. Indien dat niet mogelijk is, biedt Bureau G&D een assessorentraining aan van 
2 dagdelen (www.gdnet.nl) .  

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.  

Diploma 

De toetsing van de verworven competenties vindt plaats door middel van vier praktijkgerichte examens. 
Na het behalen van deze examens, 90% aanwezigheid, een voldoende BPV beoordeling en een compleet 
portfolio krijg je een door de branche erkend diploma vanuit het CZO en de daarbij behorende speld. 

Investering GVS opleiding 
De opleiding telt in totaal vijftien lesdagen, vier intervisie-bijeenkomsten van twee uur en een 
terugkomdag. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en het 
werken aan opdrachten ook ongeveer vijftien dagen bedraagt. Indien de deelnemer eerder een branche 
erkende opleiding (bv. GVP, EVV ) heeft afgerond, kan er vóór de start van de opleiding, vrijstellingen 
worden aangevraagd. 
 

Kosten 
De opleiding kan zowel incompany plaatsvinden als op basis van een open inschrijving.  

De kosten voor de open inschrijving bedragen € 2.320,-. Dit is inclusief leermiddelen, diplomakosten CZO. 
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:  

- 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. 

http://www.gdnet.nl/

