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Cursussen & Trainingen Zorg & Welzijn / Zorg  

Eerstverantwoordelijk Verzorgende 
(Erkende Branche-opleiding)    

11 bijeenkomsten (incl. begeleide intervisie) 
van 7 uur (1 maal per maand) en 4 praktijk- 
werkdagen 
Alkmaar 
 
Voor Verzorgenden die als Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende (gaan) functioneren. 
 
Doel 
Deze opleiding gaat uit van het officiële landelijke 
EVV profiel 2009. 
De EVV is  
 verantwoordelijk voor het optimaal onder-

steunen van de cliënt bij het realiseren van 
zijn kwaliteit van leven. 

 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 ande-
re disciplines). 

Bij deze kerntaken wordt veel aandacht/training 
besteed aan het communicatieaspect. 
 
Inhoud 
De 14 beroepscompetenties van de EVV zijn het 
uitgangspunt: 
1. Cliëntgerichte zorgvisie 
2. Inzicht in randvoorwaarden 
3. Informatie verzamelen 
4. Zorgleefplan 
5. Zorg coördineren 
6. Multidisciplinaire overleg (MDO) 
7. Communicatie en onderhandelen 
8. Bewaken uitvoering zorgleefplan 
9. Bewaken van de kwaliteit van leven van  

cliënten in een leefgroep 
10. Signaleren problemen en problemen oplossen 
11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces 
12. Zorgvernieuwing en beleid 
13. Loopbaanontwikkeling 
14. Professionalisering 
 
Werkwijze 
Er worden 6 Beroeps Praktijk Vormende (BPV) -
opdrachten gegeven en 3 Proeven van Be-
kwaamheid. De eerste Proeve van bekwaamheid 
wordt op school getoetst. De overige twee Proe-
ven van bekwaamheid worden in de praktijk ge-
toetst en door de leidinggevende/praktijkopleider 

beoordeeld, waarbij de eindverantwoording ligt 
bij het Horizon College. 
De onderwerpen worden besproken aan de hand 
van praktijksituaties. De vaardigheden worden 
getraind door middel van opdrachten, oefenin-
gen, rollen- en simulatiespelen. Voor het onder-
deel Methodisch werken werkt u gedurende de 
cursus aan een opdracht die u in de laatste bij-
eenkomst presenteert. 
 
Vooropleiding/ voorkennis 
Diploma Verzorgende of andere kwalificatie op 
niveau 3.  
 
Deelnemers zonder 'breed' diploma niveau 3 uit 
de thuiszorg of Sociaal pedagogisch werkers mo-
gen wel aan de opleiding deelnemen, maar ont-
vangen geen branche erkend diploma. Zij 
ontwikkelen zich tijdens de opleiding tot een 
functionaris, die in het werkveld wellicht Eerst 
Verantwoordelijk Begeleider of Eerst Verantwoor-
delijk Verzorgende Thuiszorg wordt genoemd. Dit 
gebeurt dan echter buiten de kaders van de door 
de branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen er-
kende EVV-opleiding. 
 
U moet minimaal 24 uur per week werkzaam zijn 
als Verzorgende bij een SBB erkend leerbedrijf. 
 
Thuisstudie 
Ca. 4 uur per bijeenkomst. 
 
Afsluiting 
Landelijk erkend diploma Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende. 
 
Bijzonderheden 
Incompany en open inschrijving. 
 
 

 


