Gezondheidszorg, Welzijn & Sport

Bedrijfsopleidingen GWS

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)
Erkende Branche-opleiding
Duur:
Thuisstudie:
Locatie:
Afsluiting:

11 bijeenkomsten van 7 uur
4 praktijk-werkdagen van 7 uur
Ca. 60 -70 uur
Heerhugowaard, Alkmaar of
Hoorn/incompany
Landelijk erkend Branche diploma Eerst verantwoordelijke
Verzorgende

Werkgever
De opdrachtgever dient een door SBB erkend leerbedrijf te zijn.
Is uw organisatie nog niet erkend?
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Een praktijkopleider/werkbegeleider is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding.

Kosten

Na het succesvol afronden van de opleiding is de medewerker landelijk gekwalificeerd EVV.

Open inschrijving:
Incompany:

Het onderwijs is een mix van zelfstudie, (interactieve)
klassikale- en groepsopdrachten.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beroeps Praktijk
Vormende (BPV) opdrachten en geëxamineerd middels
drie proeven van bekwaamheid. De praktijkopdrachten
worden gedeeltelijk afgetoetst in de praktijk, door een
praktijkbeoordelaar/examinator (de werkgever zal hier
in moeten voorzien).
De EVV is:
• gericht op het behartigen van de belangen van de
cliënt in de betreffende specifieke zorgsetting.

Data open inschrijving

Voor wie?
Verzorgenden, die als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (gaan) functioneren.

Vooropleiding
•
•

Diploma Verzorgende (IG) of Individuele Gezondheidszorg (of een vergelijkbaar opleidingsniveau).
Minimaal 1 jaar werkzaam als verzorgende, voor
minimaal 24 uur per week.

Medewerkers zonder bovenstaand diploma mogen wel
aan de opleiding deelnemen, maar ontvangen geen
branche erkend diploma.
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€ 1800,- per studenti.
Op aanvraag.

Data

Status

Groep

Doel van de opleiding

Lesdagen:
03-11-21/17-11-21/01-12-21/15-12-21/02-02-22/
16-02-22/09-03-22/06-04-22/18-05-22/01-06-22
Praktijk werkdagen:
12-01-22/26-01-22/23-03-22/20-04-22
29-06-22 Diplomering
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Lesdagen:
13-04-22/11-05-22/25-05-22/22-06-22/06-07-22/
31-08-22/14-09-22/28-09-22/26-10-22/09-11-22
Praktijk werkdagen:
08-06-22/22-07-22/17-08-22/12-10-22
07-12-22 Diplomering

Aanmelden of vragen?
Stuur een mail naar:
bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl
U ontvangt van ons een digitaal aanmeldformulier of
een antwoord op uw vragen van ons.

Bijzonderheden
Open inschrijving en incompany.
Uitgebreide informatie branche opleiding EVV:
https://www.czo.nl/sites/default/files/opleidingseisen_eerst_verantwoordelijk_verzorgende_1.pdf

i

Tot en met december 2021. Vanaf januari 2022 worden de
prijzen opnieuw berekend. Exclusief boekengeld. Het Horizon
College werkt met het principe BYOD (bring your own device),

een student brengt een eigen laptop/tablet mee naar de opleiding.

EERST VERANTWOORDELIJK VERZORGENDE
www.horizoncollege.nl

