
OPLEIDING

VIO-BEGELEIDER

Voor wie Gedragsdeskundigen in de ouderenzorg
Start Twee keer per jaar op meerder op meerdere plaatsen in het land
Lesplaatsen Tilburg | Bergen op Zoom | Roermond | Doetinchem
 Vanaf  minimaal vier deelnemers is een incompany-opleidng mogelijk
Omvang Basisopleiding van een half  jaar in 6 dagdelen van 4 uur theorie
 Praktijkopleiding van 1 jaar in 12 bijeenkomsten van minimaal 4 uur en
 tussentijds 2 theorieblokken van 4 uur
Casussen Tijdens de praktijkopleiding voer je onder begeleiding casussen in de   
 eigen instelling uit
Studiebelasting 4 uur per week.
Docent VIO-docenten van De Wever | Expertisecentrum VIO
Certificering Na afloop van de Basisopleiding vindt er een toets plaats - certificering vindt  
 plaats aan het einde van de Praktijkopleiding 
Aantal deelnemers  Minimaal 4 en maximaal  8 personen
Kosten € 5500 inclusief  presentaties in de instelling en lesmateriaal

Presentatie in instelling bij start van de praktijkopleiding
Afsluiting in de instelling met presentatie aan opdrachtgever

Opleidingseisen
• Je hebt een hbo(+) denk- en/of  werkniveau en bent werkzaam in de ouderenzorg
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als begeleider van zorgverleners in de ouderenzorg
• Je bent in staat en in de positie om inhoudelijk zorgverleners te begeleiden
• Je bent deskundig op het gebied van gedrag en gedragsproblemen
• Je bent in staat om probleemsituaties ontstaan door gedrags- en/of  stemmingsstoornissen te  
 analyseren
• Je hebt kennis van de meest voorkomende ziektebeelden in zorg- en behandelcentra voor
 ouderen zoals psychogeriatrische beelden, gerontopsychiatrische beelden en NAH

Wat kun je na het volgen van de basisopleiding
• Geschikte video-opnamen maken in de werkpraktijk van medewerkers
• Videobeelden analyseren naar vorm en betekenis van de communicatie in die beelden
• De mate van relationele afstemming in het contact analyseren vanuit die beelden
• Videofeedback geven door reflecties die gericht zijn op het in gang zetten van gedrags- 

veranderingen bij de zorgverleners
• Vanuit een (verder) ontwikkelde attitude richten op de mogelijkheden en capaciteiten 

van zorgverleners en cliënten in plaats van richten op onmogelijkheden en gebreken
• Videofeedback geven met deze capaciteiten als vertrekpunt en vanuit geslaagde 

communicatie en geslaagde relationele afstemming
• Opgedane kennis van gebruikte theorieën (zoals ethologie, communicatiewetenschappen, 

presentiebenadering, gerontologie, kennis van ziektebeelden, kennis van veranderingsproces-
sen en leertheorieën) verbinden met uw handelen in de praktijk 



Wat kun je na het volgen van de praktijkopleiding
• Hulpvragen van zorgverleners bij probleemgedrag (zoals agressief  gedrag, claimend gedrag, 

roepgedrag, afweer gedrag bij zorg) concretiseren
• Zorgverleners helpen bij het oplossen van deze concreet geformuleerde hulpvraag
• Een begeleidingstraject uitzetten na analyse van de intake en analyse van de videobeelden
• Zelfstandig een begeleidingstraject uitvoeren, door reflecties door middel van videofeedback 

- de reflecties zijn gericht op het in gang zetten van gedragsveranderingen bij de zorgverleners
• In het begeleidingstraject doelgerichte oefenopdrachten geven voor de praktijk van de 

zorgverleners
• Zowel teams als mantelzorgers ondersteunen met behulp van een begeleidingstraject VIO
• Opgedane kennis van gebruikte theorieën (zoals ethologie, communicatiewetenschappen, pre-

sentiebenadering, gerontologie, kennis van ziektebeelden, kennis van veranderingsprocessen en 
leertheorieën) integreren in de praktische uitvoering van VIO en deze kennis te implementeren 
binnen de instelling

Certificering
Na afloop van de basisopleiding ontvang je een Bewijs van Deelname.
Na afloop van het praktijkgedeelte een Certificaat. 

We vragen accreditatie aan bij verschillende beroepsgroepen.


