Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij je richten op de aandoeningen die te maken hebben met de beperkingen van de geestelijke vermogens van oudere
mensen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.
Psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich richt op aandoeningen die te maken hebben met de
beperkingen van de geestelijke vermogens van oudere mensen. Als gespecialiseerd verzorgende in de psychogeriatrie ben
je een specialist in de zorg voor de psychogeriatrische cliënt. In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt. Je
beantwoordt vragen en je begeleidt collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. Met jouw werk lever je een belangrijke bijdrage
aan de zorg voor kwetsbare psychogeriatrische cliënten.

Inhoud
Deze opleiding helpt je om nog beter de belangen te behartigen van de psychogeriatrische cliënten. Tijdens de opleiding
verdiep je je in de begeleiding, advisering en professionalisering van het werk van collega’s en vrijwilligers. Daarnaast
komt ook het ondersteunen en het begeleiden van mantelzorgers aan bod. De drie modules zijn aan de kerntaken van de
gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie gekoppeld en zien er als volgt uit:
Module 1: behartigen kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt.
Module 2: begeleiden, adviseren en professionaliseren van het werk van collega’s en vrijwilligers.
Module 3: ondersteunen, adviseren en begeleiden mantelzorgers van de psychogeriatrische cliënt.
Onderstaande beroepscompetenties zijn het uitgangspunt voor deze opleiding: zorg voor kwaliteit van leven van
psychogeriatrische cliënten, communicatie met psychogeriatrische cliënten, informatie verzamelen, organisatie van de
zorg, werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO), problemen signaleren en oplossen, zorgvernieuwing en beleid,
beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit), inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie,
professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers en omgang met en ondersteunen van mantelzorgers.
De opleiding kan ook op locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (in-company). In overleg kunnen er dan
vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.
Soort traject:

Branche

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Leeuwarden voorjaar 2020
In-company in overleg

Toelating
Voor deze opleiding heb je minimaal het mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3 nodig of een daarmee vergelijkbaar
functioneringsniveau. De opleiding start bij voldoende deelname. De inschrijving sluit 14 dagen voor de startdatum.

Stage/werkplek
De Beroepspraktijkvorming vindt plaats op je eigen werkplek.

Studielast
Studieduur:

15 lesdagen, verdeeld over 30 weken

Leeruren:

7 lesuren (1 dag) en circa 4 uur zelfstudie per week

Stage/werk

circa 24 uur per week (720 uur per jaar)

Lesmoment:

nader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Kosten
Branche
Scholingskosten:

€ 1.700,00

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:

inclusief

Totaalprijs:

€ 1.700,00

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Je kunt in termijnen betalen.

Examen
De opleiding wordt geëxamineerd door middel van Proeven van Bekwaamheid, die zowel in de praktijk als op school
plaatsvinden.

Diploma
Wanneer je de opleiding met voldoende resultaat afsluit, ontvang je het branche-erkende diploma Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie. De opleiding levert 105 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister. De opleiding is
erkend door de branche voor verpleeg- en verzorgingshuizen.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

