
HOOG ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET DE CHRISTELIJKE HOGESCHOOL EDE

INCOMPANY MODULE 

OUDERENZORG 
VOOR DE POH

>>
Meld 

je aan!

https://fd7.formdesk.com/hoog/ouderenzorg


HOOG ondersteunt huisartsenpraktijken met het opzetten van 
ouderenzorg in de huisartsenpraktijk door middel van het regionale 
Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. HOOG wil de huidige praktijk
onder steuners die werkzaam zijn in de ouderenzorg de kans bieden 
zich middels een zesdaagse (incompany) scholing de basis kennis  
en kunde eigen te maken binnen de ouderenzorg. HOOG heeft samen 
met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een module vormgegeven  
die aansluit op de ouderen zorg in de regio.
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UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE LESSEN, HET PROGRAMMA EN DE 

TOETSTING VIND JE IN DE BIJLAGE

Voor wie
Voor praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen met een afgeronde 
POHopleiding of HBOV opleiding.

Waar
De cursus wordt gehouden in de buurt van Zutphen (centraal in de regio). 
Praktische informatie over de locatie volgt bij definitieve bevestiging van 
plaatsing door de HOOG Academie. 

Wanneer
De cursus vindt plaats op dinsdag van 14.30 tot 20.00 uur  
op de volgende data:
cursusdag 1 19 oktober 2021 cursusdag 4 22 februari 2022
cursusdag 2 16 november 2021 cursusdag 5 22 maart 2022
cursusdag 3 18 januari 2022 cursusdag 6 19 april 2022

Studiebelasting
De scholing bestaat uit 6 lesdagen, waarbij van de deelnemers verwacht 
wordt dat ze per studiedag 1 dag voorbereiding hebben met onder andere 
een elearning.

Toetsing
Tijdens de module schrijf je een praktijkplan en een praktijkverbeterplan.
Wanneer de toetsing positief is afgesloten ontvangen de deelnemers een 
certificaat. Meer informatie over de toetsing kun je vinden in de Bijlage.

Accreditatie
Voor deze opleiding wordt accreditatie  
aangevraagd bij V&VN en NVvPO.
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En verder...
 Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. 
  Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Wel wordt rekening 

gehouden met een evenredige verdeling over de regio's
  Aanmelden kan tot uiterlijk 25 augustus 2021 of wanneer het  

maximale aantal aanmeldingen is bereikt.
  Uiterlijk 1 september 2021 ontvang je bericht of je geplaatst  

bent voor de scholing.
  Bij minder dan 15 aanmeldingen gaat de scholing niet door.  

Bij meer aanmeldingen kom je op de wachtlijst en gaan we  
kijken of we een tweede scholing kunnen organiseren.

  Op deze scholing zijn de Algemene Voorwaarden van de  
HOOG Academie van toepassing. 

Kosten
HOOG investeert graag in de ouderenzorg in onze regio en 
draagt daarom 1/3e van de scholingskosten bij. Dit betekent dat 
de kosten* € 733, per deelnemer zijn (in plaats van € 1099, ).

De scholing is vrijwillig. Dit betekent dat t.a.v. betaling van de 
scholing artikel 6.4 over niet verplichte loopbaangerichte 
scholing van de CAO Huisartsenzorg van toepassing is.
Medewerkers in dienst van HOOG werkend in een huisartsen
praktijk kunnen (een deel van) hun scholingsbudget gebruiken.

*  Exclusief de kosten voor de verplichte literatuur (zie bijlage) 
  Inclusief koffie/thee en een kleine warme maaltijd

>>  Je kunt je hier aanmelden
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>>   Voor vragen kun je terecht bij  
Johan Keuter van de HOOG Academie  
via jkeuter@hoogzorg.nl

https://www.hoogzorg.nl/scholingen/  
https://fd7.formdesk.com/hoog/ouderenzorg
mailto:jkeuter%40hoogzorg.nl?subject=vragen%20over%20incompany%20module%20ouderenzorg
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