


Zorgspectrum het Zand

Aanleiding 

• Complex wordende doelgroep

• Gedragsmatig

• Medewerkers handvatten willen bieden
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Waarde van mbo-c bij 
ontwikkeling meer 
complexe zorg
Erkend certificaat

Kwalitatief goed

Herkenbaar in de buitenwereld

Overzichtelijk qua doorlooptijd
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Landelijk erkende mbo certificaten
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• Worden bijgeschreven in het landelijk diploma register DUO

• Hebben daarmee civiel effect

• Zijn op inhoud herkenbaar door de landelijke examennorm

• Komen uit het basis óf profieldeel of het zijn certificeerbare keuzedelen

• 3e leerweg



Gerontopsychiatrie

keuzedeel verbonden aan 

• Verzorgende IG

• Maatschappelijke zorg niveau 3

&

Landelijk erkend door sectorkamer SBB als mbo certificaat
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Inhoud

Mbo certificaat gerontopsychiatrie

Toenemende complexiteit van zorg is onder meer zichtbaar in een groei van psychiatrische 
problematiek waar zorgmedewerkers mee te maken krijgen. Hier ligt een praktijkgerichte 
opleidingsbehoefte zowel op het niveau van kennis als vaardigheden. Daar sluit dit certificaat 
op aan. 

• Het doel van de cursus is het vergroten van kennis en vaardigheden omtrent de meest 
voorkomende psychiatrische stoornissen binnen de VVT. 

• De cursus is bestemd voor zorg en welzijnsmedewerker die met deze problematiek te 
maken krijgen in hun werk. 
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Inhoud & Samenwerking

• Wat is relevant voor de praktijk van Zorgspectrum het Zand en hoe brengen we 

accenten aan zonder daarbij de landelijke examennorm uit het oog te verliezen?

• Borderline

• Stemmingsstoornissen

• Autisme

• Parkinson, Huntington, Korsakov

• Agressieregulatie en psychose

• Accreditatie kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden van  V&VN
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Ervaringen
• Samen opgetrokken met docent

• Teamleden konden meedenken

• Combi trainer extern waar medewerkers een platform vonden om 

casuïstiek te delen

• Goede opzet door theorie in de e-learing aan te bieden, 

bijeenkomsten mede benutten voor het uitwisselen van ervaringen-

sterke connectie met de praktijk door de eindopdracht. 

• Daardoor, door beperkte belastbaarheid, kon het hele team 

meedoen

• Door medewerkers positief ontvangen. Doordat de belastbaarheid 

te overzien was kon het hele team meedoen. 
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Dank voor jullie aandacht

Annet Ballast Opleidingsadviseur Zorgspectrum Het Zand

Lydian Huiskens Teamcoördinator Zorgspectrum Het Zand

Agnes Mulder Accountmanager Deltion

Kirsten Ottens Adviseur onderwijs Deltion 
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