Zorgkundige

cvo

Groeipunt

volwassenenonderwijs

Structuurschema
Certificaat Zorgkundige																1480 lestijden (lt)
DEEL 1

Kennismaking met de huishouden zorgberoepen

20 lt
Basishoudingen in de huishouden zorgberoepen

40 lt
Basisprincipes voor de huishouden zorgberoepen

20 lt

Algemene logistieke taken in de zorg

40 lt

DEEL 2

DEEL 3

DEEL 4

Kraamzorg en

Chronische

gezinsondersteuning

zorgproblematieken 1

40 lt

40 lt

Specifieke logistieke taken in de zorg

Huishoudelijke taken

Chronische zorgproblematieken 2

20 lt

40 lt

40 lt

EHBO

20 lt

Kwaliteitsvol werken in de zorg

40 lt

Zorgvraaggerichte sociale
vaardigehden

20 lt

Aangepast koken in de
zorgberoepen

40 lt

Omgaan met dementie

40 lt

Zinvolle dagbesteding in de zorg

20 lt

Omgaan met psychische
zorgvragen

40 lt

DEEL 5

Palliatieve zorg

40 lt

Samenwerking met andere
zorgverstrekkers

20 lt
Gedelegeerde verpleegkundige
handelingen: parameters

30 lt
Gedelegeerde verpleegkundige
handelingen: voedings- en vochttoediening langs orale weg

10 lt

Stage

Ondersteuning van personen met

Gedelegeerde verpleegkundige

verzorgende taken 3 & 4

een handicap

handelingen: medicatie

2 x 80 lt

20 lt

30 lt

Stage verzorgende taken 5 & 6

Gedelegeerde verpleegkundige
handelingen: preventie van veneuze
aandoeningen in de OL

Hulp bij transport van de zorgvrager

Basiszorg

40 lt

40 lt

Stage

Stage

Begeleide intervisie

basisvaardigheden in de zorg 1 & 2

verzorgende taken 1 & 2

basisvaardigheden 3-4

2 x 60 lt

2 x 80 lt

10 lt

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie

basisvaardigheden 1-2

verzorgende taken 1-2

verzorgende taken 5-6

10 lt

10 lt

10 lt

2 x 80 lt

10 lt

Stage zorgkundige taken

80 lt

Logistiek assistent- Verzorgende - Zorgkundige
DEEL 1

Kennismaking met de huishouden zorgberoepen

20 lt
Basishoudingen in de huishouden zorgberoepen

40 lt
Basisprincipes voor de huishouden zorgberoepen

20 lt

Algemene logistieke taken in de zorg

40 lt

DEEL 2

cvo

volwassenenonderwijs

DEEL 3

DEEL 4

Kraamzorg en

Chronische

gezinsondersteuning

zorgproblematieken 1

40 lt

40 lt

Specifieke logistieke taken in de zorg

Huishoudelijke taken

Chronische zorgproblematieken 2

20 lt

40 lt

40 lt

EHBO

20 lt

Kwaliteitsvol werken in de zorg

40 lt

Zorgvraaggerichte sociale
vaardigehden

20 lt

Aangepast koken in de

DEEL 5

20 lt

40 lt

zorgvragen

40 lt

zorgverstrekkers

Gedelegeerde verpleegkundige
handelingen: parameters

Gedelegeerde verpleegkundige
handelingen: voedings- en vochttoediening langs orale weg

Omgaan met psychische

Omgaan met dementie

Samenwerking met andere

30 lt

40 lt

10 lt

Stage

Ondersteuning van personen met

Gedelegeerde verpleegkundige

verzorgende taken 3 & 4

een handicap

handelingen: medicatie

2 x 80 lt

20 lt

30 lt

Stage verzorgende taken 5 & 6

Gedelegeerde verpleegkundige
handelingen: preventie van veneuze
aandoeningen in de OL

Basiszorg

40 lt

40 lt

Stage

Stage

Begeleide intervisie

basisvaardigheden in de zorg 1 & 2

verzorgende taken 1 & 2

basisvaardigheden 3-4

2 x 60 lt

2 x 80 lt

10 lt

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie

basisvaardigheden 1-2

verzorgende taken 1-2

verzorgende taken 5-6

10 lt

10 lt

10 lt

2 x 80 lt

10 lt

Stage

Legende

logistieke taken in de zorg 1 & 2

2 x 80 lt

Logistiek assistent
500 lestijden (lt)

Modules
logistiek assistent

+

Begeleide intervisie

Verzorgende
1260 lestijden (lt)

Modules
logistiek assistent

Modules
+ verzorgende/zorgkundige

Zorgkundige
1480 lestijden (lt)

Modules
logistiek assistent

+

10 lt

40 lt

20 lt

Hulp bij transport van de zorgvrager

logistieke taken in de zorg 1-2

Palliatieve zorg

Zinvolle dagbesteding in de zorg

zorgberoepen

Groeipunt

Modules
logistieke taken

Modules
logistieke taken

Stage zorgkundige taken

80 lt

+

Stage en begeleide
intervisie logistiek

Modules
+ verzorgende/zorgkundige
+

Modules
zorgkundige

