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Opleiding: Eerst Verantwoordelijke 
Verzorgende-plus (EVV-plus) 

U wilt vakbekwaam mensenwerk en uw  Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 

(EVV’er) de juiste kennis en vaardigheden meegeven. 

U wilt dat uw opgeleide EVV’er direct aan de slag gaat en meegroeit met verdere 

ontwikkelingen in de langdurige zorg en in uw instelling. 

U wilt goed inspelen op de recente problemen met bekostiging in de langdurige 

zorg en wilt daarom dat de EVV’er ook de verantwoordelijkheid voor de zakelijke  

relatie met de cliënt draagt. 

Wanneer deze wensen u bekend voorkomen, biedt de opleiding EVV-plus van Dosaris uitkomst. Deze 

opleiding is de standaardopleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende en biedt daarnaast 

verbreding en verdieping op de volgende gebieden: 

 Afstemming met de actualiteit (zoals veranderingen op het gebied van de 

zorgzwaartebekostiging, wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de ervaringen die 

wij hebben opgedaan met adviestrajecten in de praktijk) 

 Hantering van de zorgcirkel (indicatie, afspraken, zorgplanning, zorg- en dienstverlening, 

evaluatie en rapportage) 

 Het aanvragen van een herindicatie 

 Toepassing van en samenhang tussen instrumenten als arrangementen, cliëntagenda en 

zorgleefplan 

 Enkele basismanagementvaardigheden die de EVV’ere in haar werkzaamheden kan 

toepassen 

 

De opleiding is erkend door de VVT-branche (A+O VVT) en leidt op tot het landelijk erkende diploma 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Daarnaast krijgen de cursisten na afloop een certificaat met de 

Plus-toevoeging van Dosaris.  

 

De opbouw van de opleiding 

De opleiding is opgebouwd uit drie modules op basis van drie aandachtsgebieden (Cliëntenzorg en 

dienstverlening, Functioneren in een team en communicatie, Functioneren in een organisatie en 

persoonlijke ontwikkeling), die samenhangen met de twee kerntaken van de EVV’er: 

 De cliënt optimale ondersteuning bieden bij de optimalisering van zijn kwaliteit van leven 

 In overleg met de cliënt multidisciplinaire zorg coördineren en continuïteit van de zorg 

garanderen (de EVV’er is aanspreekpunt voor cliënt/ cliëntensysteem, collega’s en 

zorgverleners vanuit andere disciplines) 

 
De modules 
De eerste twee modules zijn deels ingericht op basis van de zorgcirkel en hierin is een groot aantal 
van de beroepscompetenties verwerkt. De derde module gaat specifiek in op andere competenties, 
zoals zorgvernieuwing en kwaliteit, loopbaanontwikkeling en professionalisering. 
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Module 1 - Cliëntenzorg en dienstverlening 

 Methodisch werken binnen de zorgcirkel 

 Wettelijke, ethische en juridische aspecten 

 Zorgzwaartebekostiging 

 

Module 2 - Functioneren in een team en communicatie  

 Coördinatie en continuïteit van zorg 

 Wonen en leven in een groep 

 Communicatievaardigheden 

 

Module 3 - Functioneren in een organisatie en persoonlijke 

ontwikkeling 

 Kwaliteitszorg en professionalisering 

 Managementvaardigheden 

 Supervisie 

 

De praktijk 
De stof wordt tijdens de lesdagen aangeboden in de vorm van theorieonderwijs en oefensituaties. 

Vervolgens kan de cursist het geleerde direct in de eigen instelling in de praktijk toepassen met 

gerichte praktijkopdrachten. Zo kunnen zij in hun eigen instelling de aangeboden theorie uit de 

modules verwerken en zich op het examen voorbereiden.  

 
Dit praktijkgedeelte vormt het grootste deel van de opleiding. De instelling dient de EVV’er hiervoor 
een praktijkplaats aan te bieden en een praktijkopleider en een werkbegeleider aan te wijzen om de 
EVV’er tijdens de opdrachten te begeleiden en te beoordelen. 
 
Door het praktische karakter van de opleiding en doordat wij bij de opleiding actuele kennis van de 
laatste ontwikkelingen koppelen aan praktijksituaties in uw instelling en de in uw instelling gebruikte 
hulpmiddelen en instrumenten, kan de EVV’er direct aan de slag met de kennis en vaardigheden die 
zij bij de opleiding EVV-plus opdoet. 
 

De beroepscompetenties 
In de opleiding staan de veertien beroepscompetenties van een EVV’er centraal. Bij deze 

beroepscompetenties biedt Dosaris de volgende Plus-elementen aan: 

1. Cliëntgerichte zorgvisie  

Wensen en behoeften van de cliënt centraal stellen en vraaggericht werken. 

Plus-element: de cliënt in eigen context, relatie tussen arrangementen en mogelijkheden van 

de instelling. 

2. Inzicht in randvoorwaarden 

Kennis hebben van wettelijke kaders, juridische en ethische aspecten in het werk en kunnen 

handelen conform procedures. 

Plus-element: actualiteit van de zorgzwaartebekostiging en de laatste ontwikkelingen in en 

grenzen aan indicaties. 
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3. Informatie verzamelen 

Op adequate wijze informatie verzamelen voor multidisciplinair overleg en voor het op- en 

bijstellen van en zorgleefplan. 

Plus-element: relatie tussen arrangementen, mogelijkheden van de instelling, samenwerking 

met het intakebureau en zorg. 

4. Zorgleefplan 

Een zorgleefplan op- en bijstellen in overleg met de cliënt en zorgverleners uit andere disciplines.  

Plus-element: aanvragen herindicatie, gebruikmaken van arrangementen en cliëntagenda.  

5. Zorg coördineren 

Coördinatie van alle zorg- en dienstverlening met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Plus-element: gebruikmaken van de zorgcirkel.  

6. Multidisciplinair overleg (MDO)  

Een MDO kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 

Plus-element: voorzitten van een MDO en bewaking van de cliëntagenda en/of 

arrangementen tijdens het MDO. 

7. Communicatie en onderhandelen 

Op adequate wijze communiceren met cliënten en andere betrokkenen, zoals huisarts, 

zorgverleners uit andere disciplines, mantelzorgers en vrijwilligers; kunnen onderhandelen; 

omgaan met klachten; slechtnieuwsgesprekken voeren.  

Plus-element: onderhandelen over arrangementen, gesprekken voeren met zorgverleners uit 

andere disciplines over mogelijkheden binnen arrangement. 

8. Bewaken uitvoering zorgleefplan 

Gemaakte afspraken in het zorgleefplan kunnen aansturen en bewaken. 

Plus-element: relatie tussen cliëntagenda en instellingsspecifieke hulpmiddelen. 

9. Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep 

Zorgen voor een optimaal woon-/leefklimaat; normen, waarden en gemaakte afspraken van 

cliënt waarborgen en respecteren. 

 Plus-element: de cliënt in eigen context. 

10. Signaleren problemen en problemen oplossen 

Adequaat kunnen reageren op onverwachte situaties; reflectie op eigen handelen. 

11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces 

Zorgen voor een zorgvuldige rapportage; rapportages kunnen samenvatten en correcte verslagen 

kunnen maken; het zorgproces kunnen evalueren en vastleggen. 

Plus-element: risicosignalering en opvolging. 

12. Zorgvernieuwing en beleid  

Kunnen participeren bij nieuwe ontwikkelingen in het beroep of de organisatie; 

verbetervoorstellen kunnen doen voor beleid in de organisatie. 

Plus-element: vernieuwingen op gebied van kennis en technologie, implementatie en/of 

verbetering van de organisatie. 

13. Loopbaanontwikkeling 

Reflectie op eigen handelen en vaardigheden en nieuwe inzichten benoemen. 

Plus-element: managementvaardigheden. 
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14. Professionalisering 

Bijdrage leveren aan professionalisering van het beroep en verbreding van de inzet van derden. 

Plus-element: ondernemend en innovatief staan in het vak als EVV’er en 

managementvaardigheden. 

Diploma en certificaat  

De EVV-opleiding wordt afgesloten met een examen in de vorm van drie proeven van bekwaamheid, 
waarbij de cursist kan laten zien dat deze aan de eisen van de opleiding voldoet en goed functioneert 
in de dagelijkse praktijk als EVV’er. Deze proeven van bekwaamheid bestaan uit zowel praktijk- als 
theorietoetsen en worden beoordeeld door een praktijkopleider of docent aan de hand van de 
vooraf vastgestelde criteria. Voor het diploma dient de cursist alle onderdelen met een voldoende af 
te sluiten. Het Plus-certificaat wordt uitgereikt op basis van voldoende aanwezigheid tijdens de 
lesdagen. 
 

Studiebelasting 
De doorlooptijd van de opleiding is 40 weken. Er zijn 18 lesdagen met een studiebelasting van 1.200 
tot 1.600 SBU (maximaal). 
 

Toelatingseisen 
De opleiding EVV-plus is bedoeld voor verzorgenden die in de zorg werkzaam zijn en die zich willen 
specialiseren, en staat open voor kandidaten die: 

 Werkzaam zijn als verzorgende op minimaal niveau 3 in een verpleeg- of verzorgingshuis, de 
thuiszorg of een project voor kleinschalig wonen of werkzaam zijn in een vergelijkbare 
functie, 

 Gekwalificeerd zijn als verzorgende op niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar of hoger 
competentieniveau in de verzorgende beroepen. 

 Wanneer de EVV’er al kennis en ervaring heeft opgebouwd, kan die met een EVC-procedure 
(Eerder Verworven Competenties) vrijstelling voor bepaalde  onderdelen van het 
opleidingsprogramma krijgen. Dosaris maakt voor de afhandeling van deze procedure 
gebruik van een onafhankelijk bureau (de kosten hiervoor zijn voor rekening van de cursist). 

 

Eisen instelling 
Voor de instelling gelden de volgende eisen: 

 Moet een erkend leerbedrijf (Calibris) zijn. 
 Begeleiders moeten beschikken over voldoende competenties als praktijkopleider en moeten 

minimaal op het instapniveau gekwalificeerd zijn. Zij moeten voldoende ervaring hebben met 
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 en de doelen die 

hiervoor worden gesteld, 
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.  


