Opleiding
Geriatrie
Verpleegkunde

De zorgverlener gespecialiseerd in de
verpleging van ouderen, verleent
vraaggestuurde zorg op maat aan de
ouderen. De zorg wordt verleend op
basis van diepgaande kennis van het
verouderingsproces, ziekteprocessen
met complexe zorgvragen en de relatie
tussen beide.
U differentieert zich binnen het
interprofessionele team als clinical leader.
U bent op de hoogte van de actuele trends
en vertaalt deze trends naar innovatieve
geriatrische zorgverlening.

Het accent van de opleiding ligt op
gerontologie, geriatrie en daarnaast is er
aandacht voor actuele thema’s als
indiceren, klinisch redeneren en evidence
based practice, preventie en ketenzorg.



het is een competentiegerichte opleiding en
is volledig afgestemd op de geriatrische zorg
in Suriname



u kunt zelfstandig ondernemer binnen de
geriatrische zorg worden



deze opleiding gaat voor het eerst van start
in de Caricom
Korte inhoud van de opleiding
De opleiding Geriatrie verpleegkunde is
competentiegericht.
Het competentiegericht onderwijs stelt de
handelingsbekwaamheid van u voorop
(evidence - based/ outcome based). Daarbij
gaat het naast de integrale inzet van kennis en
vaardigheden bij de beroepsuitoefening, ook
om het aanleren van de juiste attitude. De
competenties zijn gebaseerd op de vraag van
het beroepenveld (demand- driven).
Afstudeerproject

Zorgverlenen aan ouderen is
specialistische zorg en vraagt de nodige
deskundigheid
Bent u betrokken bij de diagnostiek,
behandeling en zorg voor ouderen en wilt u, u
graag verder ontwikkelen in dit vakgebied, dan is
deze opleiding iets voor u!
Deze opleiding wordt voor het eerst in
Suriname en de CARICOM aangeboden.
Schrijf u nu in voor de opleiding tot
Geriatrie verpleegkundige !

De meerwaarde van deze opleiding


u ontvangt na afronding het diploma
Geriatrie verpleegkunde dat de kans
biedt om een leidinggevende functie in
een zorgcentrum voor ouderen te
bekleden



deze opleiding is samen met het Selkirk
College van Canada ontwikkeld

U rond de opleiding af met een
afstudeerproject oftewel een praktijkgericht
onderzoeksverslag. Dit is een examen waarin
u zal laten zien dat u de competenties (een
totaal aan kennis, vaardigheden en
beroepshouding) als geriatrie verpleegkundige
beheerst.
Voorafgaand
aan
het
afstudeerproces
vindt
er
een
beoordelingsgesprek plaats welke eveneens
onderdeel is van het afstudeerproject.

Wat zijn de kosten ?

Duur van de opleiding
De opleiding geriatrie verpleegkunde:


is een deeltijdse avondopleiding en duurt
60 weken, bestaande uit 6 perioden van 10
weken. De 10 weken zijn uitgezet in 8
onderwijsweken,
1studieweek/hertentamenweek en 1
tentamenweek.



is opgedeeld in 4 perioden, d.w.z. dat de
totale opleiding 1,5 jaar duurt inclusief de
vakantieperiode.



heeft twee college dagen in de week en wel
op de maandag en vrijdag van
17.00u - 21.00u

Toelatingseisen

 Een diploma Verpleegkunde (MBO)
 Aantoonbare
vaardigheid
in
Microsoft Word, PowerPoint en Excel
 Een bevestigingsbrief kunnen
overleggen van de zorginstelling
waarin is aangegeven dat u in de gelegenheid zal worden gesteld om de
praktijk-/werkopdrachten uit te voeren
 Minimaal (1) één jaar praktijkervaring
 Affiniteit met de doelgroep

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u
contact opnemen met de studentenadministratie:
(email: studadm@covab.sr)
441295/441813 # 249

De opleidingskosten bedragen circa
SRD 4700 *
Kunt u de kosten niet in één (1) keer
betalen, dan zijn er een enkele
betalingsmogelijkheden:



U kunt een betalingsregeling treffen
met het EFS College COVAB
Bij diverse bankinstellingen kunt u
terecht voor het afsluiten van een
studentenkrediet of een andere
financieringsmogelijkheid

*Prijswijzigingen voorbehouden

A a n m el di n g s pr o c ed u r e
Het inschrijfformulier kunt u via onze
website www.covab.sr invullen en
verzenden.
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