Gedelegeerd toetser

Voor wie?

De training is bedoeld voor begeleiders en assistent begeleiders die
Gedelegeerd Toetser willen worden (of zijn) voor hun werklocatie. Je hebt
(bij voorkeur) een verpleegkundige of VIG-achtergrond en verricht in jouw
functie regelmatig VRV-handelingen. Deze cursus is zowel toegankelijk voor
medewerkers van Siza als voor externen.

Competenties

De deelnemer beschikt over en versterkt de volgende competenties:
Instrueren
Kwalificerend beoordelen
Communiceren
Het nemen van professionele verantwoordelijkheid

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:
de inhoud van VRV-beleid
de inhoud van de wet BIG
inhoud en werkwijze van de scholing via SizaCollege
werking van readers, protocollen en observatielijsten
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in de rol van toetser
observeren en valkuilen bij het interpreteren van observaties
feedback geven
casuïstiek bespreken

Resultaten

Na deelname aan de training Gedelegeerd Toetser kun je:
aangeven wat er beschreven staat in de Wet BIG en het VRVbeleid binnen Siza.
uitleggen hoe een scholingstraject voor VRV-handelingen is
opgebouwd binnen Siza.
vertellen welke rol de Gedelegeerd Toetser heeft binnen het
VRV-beleid van Siza.
vertellen welke protocollen en werkwijzen van toepassing zijn en
waar je deze kunt vinden.
inzichtelijk maken welke kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten belangrijk zijn in de rol van Gedelegeerd
Toetser en waar jouw sterke- en zwakke punten liggen.
kritisch kijken naar de rol van Gedelegeerd Toetser en de
essentie benoemen van het observeren en het geven van
feedback.

Na afronding van de cursus ben je in staat om praktijktoetsen af te nemen
als Gedelegeerd Toetser voor de Voorbehouden Risicovolle
Verpleegtechnische handelingen die voorkomen op jouw locatie.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. In de ochtend
ligt de nadruk op kennismaking en kennisoverdracht d.m.v. instructie. In het
middaggedeelte wordt ingezoomd op de rol en de vaardigheden van de
Gedelegeerd Toetser, waarbij met behulp van rollenspelen en oefeningen de
benodigde vaardigheden worden getraind.

Omvang training

1 dag van 10.00 – 15.00 uur.

Materiaal

Ondersteunend materiaal wordt door de begeleider tijdens de
training uitgereikt.

Kosten

Externen kunnen voor informatie over de kosten of voor een vrijblijvende
offerte voor een incompany training contact op nemen met Siza.

Aanmelden/
informatie

Via sizacollege@siza.nl of 026-3777906

