
 

 

Erkende EVV opleiding op basis van de CZO eindtermen! 

Opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met Plus 

U wilt dat uw opgeleide EVV’er direct aan de slag gaat en meegroeit met verdere ontwikkelingen in de 
zorg en in uw organisatie en hiervoor beschikt over de juiste actuele kennis en vaardigheden? Onze EVV 
opleiding met plus van Dosaris biedt uitkomst.  

 

Onze EVV opleiding met plus 
Onze geaccrediteerde opleiding leidt op tot het diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Onze 
EVV opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) op basis van vastgestelde eindtermen van 

de opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende1.  

Als organisatie wilt u EVV’ers die ook direct in kunnen spelen op de actualiteit. 

Dosaris biedt daarom een completer traject aan met een aantal plus elementen, 
waarmee wij ons richten op nieuwe kennis en vaardigheden die de actuele 
ontwikkelingen vragen van uw EVV’er.  

 
De eindtermen 
Na het volgen van de EVV opleiding van Dosaris voldoen uw EVV’ers aan het deskundigheidsgebied en de 
eindtermen van de opleiding tot EVV’er, zoals genoemd in de Opleidingseisen van CZO.  

De EVV is verantwoordelijk voor: 
 
✓ Het betrekken van de cliënt, zijn naasten en mantelzorgers bij het doen van 

voorstellen voor het zorgleefplan en het onderhouden van contacten met alle 
betrokkenen 
  

✓ Het overleggen en onderhandelen het multidisciplinaire (MD) team, het actueel 
houden van het zorgleefplan en monitoren van afspraken 
 

✓ De totale zorg (op uitvoerend niveau) aan de aan haar toegewezen cliënt:  
van inhuizen en introductie tot aan overplaatsing of overlijden 
 

✓ Het borgen van de veiligheid van de cliënt en het team en eventuele andere cliënten 
 

✓ De uitvoering en toepassing van de wettelijke regelingen en protocollen.  
 

✓ De visie van de organisatie te vertalen naar de uitvoering van zorg als vertegenwoordiger van de 
organisatie  
 

✓ Het geven van aanwijzingen en instructie aan haar collega’s, vrijwilligers en stagiaires. 

  

 
1 ‘Opleidingseisen van de opleiding tot eerste verantwoordelijke verzorgende’ van College Zorg Opleidingen, 28 
november 2019, zie https://www.czo.nl 
 

https://www.czo.nl/
https://www.czo.n/


 

 

De opbouw van de opleiding 
In onze EVV-opleiding creëren wij een gebalanceerde mix tussen praktijk en theorie. In de opleiding maken 
wij gebruik van diverse leer- en werkvormen waaronder digitale hulpmiddelen (SharePoint) en de 
mogelijkheid van online leervormen via Teams en onze gewaardeerde communicatiesessies met een 
acteur.  

Onze interactieve opleiding is opgebouwd uit drie modules op basis van drie aandachtsgebieden. 

Module 1: Persoonsgerichte zorg 

• Vakinhoudelijk handelen 
o Coördineren van het verzamelen en interpreteren van gegevens  
o Plannen van zorg 

• Communicatie 
Plus onderdeel: Zorgzwaartebekostiging en verblijf 
 

Module 2: Coördineren van zorg 

• Vakinhoudelijk handelen 
o Monitoren van de uitvoering van zorg 
o Multidisciplinair overleg 
o Evalueren en rapporteren 

• Communicatie en samenwerking   

• Inzet mantelzorg 
Plus onderdeel: Kwaliteit en privacy 

 

Module 3: Functioneren in een organisatie en persoonlijk functioneren.  

• Professionaliteit 

• Intervisie 

• Kwaliteit  
Plus onderdeel: Verdieping Zorgcirkel. 

De plusonderwerpen kunnen afgestemd worden op specifieke vragen vanuit de praktijk en actualiteit. 

 

De praktijk 
Het praktijkgedeelte vormt een groot deel van de opleiding. De organisatie biedt de EVV’er hiervoor een 
praktijkplaats aan, waarbij een praktijkopleider en een werkbegeleider aanwezig zijn om de EVV’er tijdens 
de opdrachten te begeleiden en te beoordelen.  

Door het praktische karakter van de opleiding en doordat wij de theorie koppelen aan de werkwijze in uw 
organisatie, kan de EVV’er direct aan de slag met de kennis en vaardigheden die zij bij de opleiding EVV met 
plus opdoet. 
 

Diploma  
De EVV opleiding is een landelijk erkende CZO opleiding.  
Dit betekent dat de cursist bij diplomering een CZO-diploma krijgt.  

De EVV opleiding wordt per module afgesloten met diverse toetsen, waarbij de cursist kan laten zien dat zij 
aan de eisen van de opleiding voldoet en goed functioneert in de dagelijkse praktijk als EVV’er.  

https://www.czo.n/


 

 

Wat vragen wij aan de EVV’er? 
Naast enthousiasme en enige digitale vaardigheid hanteren wij de volgende toelatingseisen:  

 
✓ Minimaal mbo-3 niveau (verzorgende of verzorgende-IG, (Individuele 

Gezondheidszorg) * 
✓ Minimaal 1 jaar werkzaam zijn in de functie van verzorgende 
✓ Minimaal 20 uur werkzaam zijn  

 
*) Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk 

na overleg met Dosaris en ontheffing van de werkgever 
 

Wat vragen wij van de organisatie?  
Aan de organisatie waar de EVV’er werkt en die garant staat voor de praktijkondersteuning vragen wij het 
volgende: 
 

✓ De organisatie is een erkend leerbedrijf (SBB); 
✓ Begeleiders beschikken over voldoende competenties als praktijkopleider en/of werkbegeleider en 

zijn minimaal op het instapniveau gekwalificeerd. Zij hebben voldoende ervaringmet de taken die in 
het profiel voor de opleiding staan; 

✓ Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Dosaris en de instelling, waarin het 
volgende wordt vastgelegd: 
o De beroepspraktijkvorming die binnen de opleiding wordt gerealiseerd, 
o De wijze van begeleiding en beoordeling van de cursisten, 
o De wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de samenwerking tussen opleidingsorganisatie en 

leerbedrijf, 
o Dat het leerbedrijf bekend is met de overige erkenningseisen en hieraan voldoet c.q. 

medewerking verleent aan de vaststelling hiervan. 

De opleiding maakt gebruikt van SharePoint. Hiervoor is digitale ondersteuning vanuit de organisatie aan 
cursist noodzakelijk.  

Studiebelasting 
De doorlooptijd van de EVV-plus opleiding is min 30 weken. In deze opleidingsvariant zijn vaste data 
vastgesteld voor de klassikale bijeenkomsten. Daarnaast plant de EVV’er zelf de eigen zelfstudie tijd.  

Contact-/ zelfstudie uren (dagen) uren dagen 

EVV 84 10,5 

Plus 12 1,5 

Totaal 96 12 

Studiebelastinguren (sbu) 120  

Studiebelasting theorie/praktijk 216  

 

Meer informatie en aanmelden 
Onze EVV opleiding bieden wij in-huis op uw eigen locatie aan en er is jaarlijks een open jaargang (zie data 
website).  
Wilt u meer informatie? Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 6661706.  

 
Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

mailto:info@dosaris.nl
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