
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.  

       
 

                                  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) 
 
Voor wie?  

 
Voor iedereen die werkt als verzorgende en als EVV’er een cliënt optimaal wil ondersteunen en daarnaast mede 
verantwoordelijk is voor de voortgang van de zorg. De EVV’er is daarbij aanspreekpunt voor de cliënt, familie, 
collega’s en overige partijen. 

 

Inhoud van de opleiding 

 
De opleiding is verdeeld in de volgende thema’s: Methodisch Werken, Coördinatie en Continuïteit van zorg, De cliënt 
centraal, Kwaliteitszorg en Professionalisering, Wonen en Leven in een groep. 
 
Tijdens de opleiding worden door bevoegde en bekwame docenten van ROC A12 de lesstof voor de 14 
beroepscompetenties behandeld die horen bij het competentie profiel van een EVV’er. Daarnaast is het 
praktijkgedeelte erg belangrijk. Je zult tijdens je werk, de praktijkopdrachten die horen bij de opleiding moeten kunnen 
uitvoeren. Naast theoretische scholing krijg je dus ook veel begeleiding in de praktijk.  
 
De opleiding bestaat uit een informatiebijeenkomst van 3 uur die gevolgd wordt door een intakegesprek. De 
onderwijsperiode die daarop volgt bedraagt 16 lesdagen van 6 uur verspreidt over 40 weken.  
 
De opleiding wordt verzorgd door ROC A12. Calibris Contract heeft namens de branche, ROC A12 erkenning 
gegeven om deze opleiding te mogen uitvoeren en examineren. Vanuit deze erkenning wordt de kwaliteit van het 
onderwijs stelselmatig getoetst. 
 

Examen en certificering  

 
Elke deelnemer die de opleiding succesvol afsluit ontvangt het branche-erkende diploma en krijgt het EVV-speldje 
met de bijbehorende brief van de sociale partners. 
 

Zelfstudie 

 
Je moet rekening houden met gemiddeld 3 uur huiswerk per week. 
 

Toelatingsvoorwaarden  

 
Je bent werkzaam als verzorgende en minimaal gekwalificeerd als Verzorgende niveau 3. Daarnaast moet je de 
praktijkopdrachten kunnen uitvoeren bij een, door Calibris, erkend leerbedrijf. 

 
Locatie 

 
ROC A12 Arnhem / Ede of incompany. 
 

Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website 
 

Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu  
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
Tel.: 0318-830393 
info@upgrade.nu  
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