Servicedocument branche erkende opleiding EVV
Beschrijving EVV opleiding
Onderbouwing van het niveau van de opleiding
In de beschrijving van de EVV opleiding zijn alleen de uitbreidingstaken van de EVV
beschreven; taken die specifiek behoren tot zorgcoördinatie en integratie. De taken die
behoren bij de functie van verzorgende worden wel verricht door de EVV in Verpleeg- en
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), maar zijn niet typerend voor de betreffende functie.
De manier waarop de EVV wordt ingezet is afhankelijk van de organisatie.
Verantwoordelijkheid:
De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is een functie die zorgorganisatie overstijgend is. Het
verantwoordelijkheidsniveau van de EVV overstijgt niveau 3. De EVV heeft een rol met meer
verantwoordelijkheden dan een regulier verzorgende. Een aantal aspecten van de rol van de
EVV komt overeen met de aspecten van beroepsbeoefenaren op niveau 4: ook zij voeren
overleg over de eigen discipline heen, worden geacht in het samenwerkingsproces een
aansturende rol te vervullen en hebben de taak randvoorwaarden te creëren en
werkbegeleiding te geven.
De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende ontvangt direct leiding van en afdelingshoofd,
teamleider of andere leidinggevende. Ze geeft aanwijzingen, richtlijnen en werkbegeleiding
aan verzorgenden, leerlingen en stagiaires. Ze geeft aanwijzingen aan vrijwilligers die
betrokken zijn bij de directe zorg aan een cliënt.
Het werk van de EVV bestaat uit veel uiteenlopende activiteiten die afgestemd en
geïntegreerd moeten worden.
Complexiteit:
De werkzaamheden van de EVV zijn complexer dan die van verzorgende op niveau 3. Hun
werk bestaat voor het merendeel uit werken volgens routines, standaardprocedures en
combinaties daarvan. De complexiteit van het werk van de EVV bestaat uit het coördineren
en integreren van de zorg, het signaleren van knelpunten en het improviseren bij verstoringen
in het werkproces, het sturing geven aan meerdere zorgprocessen en actieve deelname aan het
Multi Disciplinair Overleg. Het complexiteitsniveau waarop de EVV functioneert, is
vergelijkbaar met onderdelen waarop een beroepsbeoefenaar op niveau 4 geacht wordt te
functioneren. Het uitvoeren van complexe handelingen bestaat uit het coördineren van de
zorg, signaleren van knelpunten en improviseren bij verstoringen in het werkproces, werken
aan samenhang in het zorgproces rondom een cliënt, sturing geven aan meerdere
zorgprocessen, afstemmen van de bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers en het
deelnemen aan overleg met andere disciplines al dan niet in een MDO. Deze onderdelen
komen overeen met de het niveau van de beroepsbeoefenaars op niveau 4.
Transfer:
Het transfer niveau wordt bepaald door de verhouding van beroepsspecifieke naast
beroepsonafhankelijke vaardigheden. Het niveau waarop de EVV moet functioneren is een
hoger niveau dan het niveau waarop een verzorgende wordt geacht te functioneren. De
verzorgende niveau 3 beschikt vooral over beroepsspecifieke kennis. Van de EVV worden
daarnaast generieke competenties gevraagd: procesoverzicht, het kunnen plegen van
procesinterventies, communicatieve vaardigheden. Het EVV profiel vertoont enige
overeenkomsten met de opleidingen Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4,
Maatschappelijke Zorg niveau 4 en zeer sterke overeenkomsten met de Verpleegkundige
opleiding niveau 4. Aan de hand van een EVC-procedure kunnen er vrijstellingen gegeven
worden voor deze opleidingen.

Duur van de opleiding:
De specialisatie EVV is een vervolg op de opleiding verzorgende of verzorgende-IG (niveau
3).
De gemiddelde opleidingsduur bedraagt in een werken/leren (beroepsbegeleidende
leerweg) traject 30 à 40 weken waarin voor de theoretische onderbouwing 15 à 20 dagen
nodig zullen zijn.
Aanbevelingen:
Uit het onderzoek waarbij de functie EVV wordt vergeleken met de functies Maatschappelijk
Dienstverlener niveau 4, Maatschappelijke Zorg niveau 4 en de Verpleegkundige opleiding
niveau 4, blijkt dat de kwalificatiedossiers zeer veel overeenkomsten vertonen in algemene
strekking en competenties. De invulling van de competenties en de manier waarop zij in de
betreffende functie tot uiting komen, zijn echter verschillend. Om doorstroom van de
opleiding EVV naar één van de andere opleidingen mogelijk te maken, raden wij daarom een
EVC-procedure aan. Het is aan de onderwijsinstelling om te beoordelen op welke manier de
competenties tijdens de opleiding worden geoefend en getoetst en of de inhoud van de
opleiding al dan niet aansluit of overlappingen vertoont met de EVV-opleiding.
Voor de doorstroom vanuit de EVV opleiding naar de opleidingen niveau 4, Maatschappelijke
Zorg niveau 4 en de Verpleegkundige opleiding niveau 4 adviseren bij het volgende:
Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 geeft:
Vrijstelling mogelijk voor kerntaak 1 werkproces 1 en 2, kerntaak 2 werkprocessen 4, en 8.
Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk voor: kerntaak 2 werkproces 3 en 5
Geen vrijstelling mogelijk voor: kerntaak 2 werkproces 1, 2, 4, 6 en 7.
Bij het verlenen van eventuele vrijstellingen moet er rekening mee worden gehouden dat de
werkzaamheden (mogelijk) in een andere beroepscontext plaatsvinden.
Maatschappelijke Zorg niveau 4 geeft de vrijstelling mogelijk voor de kerntaak 1 werkproces
1, 2 en 3, kerntaak 2 werkproces 6 en 7, kerntaak 3 werkproces 1 en 3.
Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk voor: kerntaak 2 werkproces 1
Geen vrijstelling mogelijk voor: kerntaak 2 werkprocessen 1, 2, 4 en 5, kerntaak 3 werkproces
2.
Bij het verlenen van eventuele vrijstellingen moet er rekening mee worden gehouden dat de
werkzaamheden (mogelijk) in een andere beroepscontext plaatsvinden.
Verpleegkundige opleiding niveau 4
De EVV heeft als achtergrond altijd een opleiding tot verzorgende niveau 3. De combinatie
tussen de opleiding EVV en de opleiding verzorgende niveau 3 kan leiden tot vrijstellingen
op onderdelen van alle werkprocessen behalve op gebied van werkproces 14.De complexiteit
van de uitvoering van de functie van verpleegkundige niveau 4 is groter dan die van de
functie van de EVV.
Brancherelevantie
In de branche V&V is er een tendens richting een functiegroep of -laag Eerst
Verantwoordelijk Verzorgende te onderscheiden. De EVV opleiding bereidt verzorgenden
hierop - volledig - voor. De relevantie van de branche erkenning is, dat hiermee ook de
ontwikkeling van de EVV functie in het werkveld ‘gekanaliseerd’ wordt: in het werkveld is
veel behoefte aan het op branche niveau ontwikkelde profiel en instellingen laten zich op
grote schaal graag leiden door het ontwikkelde beroepscompetentieprofiel in het verder
vormgeven van de functiestructuur in hun instelling.
Bedrijfsoverstijgend karakter:
De opleiding heeft een bedrijfsoverstijgend karakter: aan het beroepscompetentieprofiel is
onderzoek vooraf gegaan op branche niveau. En - al eerder opgemerkt - het ontwikkelde

beroepscompetentieprofiel heeft een breed draagvlak in het werkveld. Er kan vanuit worden
gegaan dat het EVV diploma een goed toegangsbewijs is voor de opgeleide verzorgende voor
iedere EVV functie in instellingen in de branche VVT.
Civiel effect:
Het EVV diploma geeft de opgeleide verzorgende een goede toegang tot zowel de functie als
verzorgende, als de vervolgfunctie EVV. Daarmee is de geschiktheid voor functies van de
opgeleide toegenomen. Een opgeleid EVV is daarmee in ieder geval ook een volledig up-todate opgeleid verzorgende.

