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


Zorg verlenen 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 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.
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. ouderen.
De meerwaarde van deze opleiding?


U ontvangt na afronding het diploma Geriatrie
Verpleegkunde die de kans biedt om een
leidingevende functie in een zorgcentrum voor
ouderen te bekleden



Deze opleiding is samen met het Selkirk
College van Canada ontwikkeld



Het is een competentiegerichte opleiding
en is volledig afgestemd op de geriatische
zorg in Suriname



U kunt zelfstandig ondernemer binnen de
geriatrische zorg worden



Deze opleiding gaat voor het eerst van start in
de Caricom

W a t z i j n d e k o s t en?
De kosten van deze 1,5 jaar durende
opleiding bedragen circa SRD 4700*.
Kunt u de kosten niet in één keer betalen,
dan is het treffen van een betalingsregeling
met het EFS College COVAB mogelijk
 Bij diverse bankinstellingen kunt u terecht
voor het afsluiten van een studentenkrediet
of een andere financieringsmogelijkheid


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.
Uiterlijke inschrijvingsdatum:
vrijdag 12 februari 2016
Introductie week:
maandag 07 – vrijdag 11 maart 2016
1e College dag:
maandag 14 maart 2016
De lesdagen zijn: maandag en vrijdag
van 17.00u.- 21.00u.

Toelatingseisen

Een diploma Verpleegkunde (MBO)
 Aantoonbare vaardigheid in Microsoft Word,
PowerPoint en Excel


*Prijswijzigingen voorbehouden

