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Inleiding 
Hier vind je alle informatie over de branche erkende GVP opleiding voor verzorgenden in de ouderenzorg. 

Het aantal cliënten met dementie neemt forst toe in de komende jaren. Dit geldt ook voor cliënten met 

een andere psychogeriatrische aandoening. 

Zorginstellingen en dus verzorgenden moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep 

de gewenste zorg en begeleiding te geven. 

Ook neemt de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toe. 

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) draagt bij aan de verbetering van de zorg aan deze 

groep cliënten. 

De GVP heeft hierin een ondersteunende taak. 

Hij/zij is specialist in de directe zorg aan cliënten met een psychogeriatrische problematiek. 

Ook adviseert hij/zij als inhoudelijk deskundige naar collega's, mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Kenmerkend voor de GVP opleiding van BTSG is dat er vertrokken wordt vanuit de welzijn van de cliënt. 

 

 

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

Gezondheidszorg) worden toegelaten tot de opleiding.  

 Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg 

met de theorie-aanbieder / opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever.  

 De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.  

 

Duur opleiding 
De opleiding bevat een workshop voor begeleiders, dertien lesdagen, twee praktijkdagen en examinering. 

In totaal moeten er zes praktijkopdrachten (BPV) worden uitgevoerd; twee daarvan zijn gekoppeld aan 

praktijkdagen en de overige moeten in de periodes tussen de lesdagen worden uitgevoerd.  

De lesdagen vinden bij voorkeur om de drie weken plaats. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar. 

 

 

CanMeds rollen 
De GVP opleiding is opgebouwd rondom de CanMeds rollen en eindtermen zoals beschreven in 

de opleidingseisen door het CZO. 

De CanMeds rollen zijn: 

 

1. Vakinhoudelijk handelen 

2. Communicatie 

3. Samenwerking 

4. Toepassen van kennis 

5. Maatschappelijk handelen 

6. Organisatielidmaatschap 

7. Professionaliteit 

 

https://www.czo.nl/sites/default/files/opleidingseisen_gespecialiseerd_verzorgende_psychogeriatrie-28-11-2019_0.pdf
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Inhoud opleiding 

 

Module 1: Ik als GVP-er 

Module 2: Ik als GVP-er met de cliënt en familie 

Module 3: Ik als GVP-er binnen het team en de organisatie 

Module 4: Ik als GVP-er binnen de ketenzorg 

Module 5: Vakinhoudelijke kennis psychogeriatrie 

 

Thema’s die aan bod komen, zijn: 

 

 Jij als toekomstig Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie 

 Zorg voor kwaliteit van leven, informatie verzamelen en multidisciplinair overleg 

 Zorg voor kwaliteit van leven en organisatie van zorg. 

 Persoonsgerichte zorg en zelfredzaamheid 

 Psychogeriatrische ziektebeelden 

 Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers 

 Organisatie van zorg en communicatie 

 Beroepseigen gedrag en professie. 

 Omgang met en ondersteunen mantelzorgers en communicatie 

 Problemen signaleren en oplossen, zorgvernieuwing en beleid. 

 

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt 

bewerkstelligd. Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en 

vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Er zijn dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een 

acteur. 

 

Begeleiding 

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het leerproces. Dit wordt uitgevoerd door de eigen 

leidinggevende in combinatie met praktijkopleiders/opleidingscoördinatoren. Elke lesgroep heeft een 

groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces. 

 

Internetondersteuning  
Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website. Daar 

vinden zij het lesmateriaal, tal van filmpjes over diverse onderwerpen, digitale invulformulieren van de 

BPV-opdrachten en alle vragenlijsten uit de opleiding. 

 

E-learning 

Tijdens de opleiding volgt de deelnemer drie e-learning modules: 

 E-learning Wet zorg en dwang 

 E-learning SOAP rapporteren en SMART doelen formuleren. 

 E-learning Omgaan met dementie 
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Diploma 

Om in aanmerking te komen voor het BTSG diploma Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie moet 

een deelnemer alle BPV-opdrachten hebben gemaakt en: 

 De bij deze opleiding behorende kennistoets hebben behaald; 

 De 4 proeve van bekwaamheid hebben behaald: 

o Het schrijven van een omgangsadvies voor een cliënt met een psychogeriatrisch 

ziektebeeld. 

o Het voorbereiden en uitvoeren van een MDO / cliëntbespreking; 

o Het verzorgen van deskundigheidsbevordering; 

o Een examengesprek aan de hand van het portfolio. 

 

Registreren CZO 

Om het diploma te ontvangen dient de deelnemer zich te registreren bij het CZO.  

De deelnemer kan zich - 2 maanden voor start tot maximaal 6 weken na start - van de opleiding 

aanmelden. Het CZO hanteert hier kosten voor: € 72,50 per diploma. Deze kosten zijn niet opgenomen in 

het opleidingstarief. 

 

Investering in-company 

De investering per groep bedraagt € 21.700,- voor maximaal 15 deelnemers. 

 

Open inschrijving 

Wij bieden de GVP-opleiding ook aan in ons open aanbod.  

Je kan je hiervoor opgeven via onze site of neem contact op. 

 

Kopmodule GVP 
Indien de deelnemer de branche erkende EVV opleiding (na 2020) heeft gevolgd, is het mogelijk dat de 

deelnemer alleen de kopmodule GVP (3 dagen) volgt.  

 

GVP-expert 
Een mooie aanvulling op de GVP opleiding is onze training GVP-expert.  

Meer informatie hierover vind u op de site van BTSG. 

 

Contact 
Neem voor meer informatie contact op via 085-401 22 28 of info@btsg.nl. 

mailto:info@btsg.nl

