Evita Academie

Contact
Kijk voor meer informatie op de website www.evitazorg.nl.
Heb je interesse in het scholingsaanbod of heb je vragen?
Neem dan contact op met de afdeling HR: bereikbaar op
telefoonnummer 070-314 16 05 of via opleidingen@evitazorg.nl.
Onze medewerkers gaan graag met je in gesprek.

Thuis in de zorg

Wil je op de hoogte blijven van actuele opleidingen?
Volg Evita Zorg via de social media kanalen.

Evita Academie
Van Alkemadelaan 307
2597 AJ Den Haag
t 070-314 16 05
opleidingen@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
Volg ons op
www.evitazorg.nl

De Evita Academie

Het scholingsaanbod

De Evita Academie is verbonden aan thuiszorgorganisatie Evita
Zorg en verzorgt als erkend leerbedrijf een praktijkgericht
scholingsaanbod voor zorgverleners en zij-instromers. We
werken met kleine klassen en vaste, zeer betrokken docenten en
werkbegeleiders.

De Evita Academie heeft een ruim scholingsaanbod: van inloopscholingen tot volledige MBO-leerwerktrajecten waarbij je een
erkend zorgdiploma behaalt.

Altijd blijven leren is voor Evita een vanzelfsprekendheid. Evita is
continue actief op het gebied van deskundigheidsbevordering en het
opleiden van zorgverleners. Het doel van de academie is enerzijds te
investeren in de ontwikkeling van eigen zorgverleners en anderzijds
het aantrekken van nieuwe zorgverleners en zij-instromers. We willen
mensen van binnen en buiten de zorg enthousiast houden en maken
voor het mooie werk in de thuiszorg.

 BO-leerwerktrajecten
M
In de Evita Academie worden leerwerktrajecten aangeboden voor
zij-instromers en mensen die willen doorgroeien naar een ander
deskundigheidsniveau. Een leerwerktraject staat voor leren en werken
tegelijk: vanaf de eerste dag van de opleiding ga je direct aan het werk
bij Evita Zorg.
Je start dus meteen met een volwaardige zorgbaan. Je past kennis en
vaardigheden toe in de praktijk, doordat de dagelijkse werkzaamheden
worden afgestemd op de fase waarin jij je in de opleiding bevindt.
Leerwerktrajecten die worden aangeboden zijn:
MBO-Verzorgende IG, MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ)
en MBO-Verpleegkundige.
Inloopscholingen
De inloopscholingen in de Evita Academie zijn korte scholingen van
circa twee tot drie uur over diverse praktijkgerichte onderwerpen,
zoals tiltechnieken, medicatie en ziektebeelden. Het doel van de
inloopscholingen is verrijking van kennis en het opdoen van extra
vaardigheden.
Bijscholingen
De bijscholingen zijn gericht op het trainen van vaardigheden en
technieken die je nodig hebt in het dagelijks werk als zorgverlener,
zoals het toetsen van bevoegd- & bekwaamheid volgens de Wet
BIG en medicatiekennis. Hiermee wordt de deskundigheid op orde
gehouden.
De Evita Academie beschikt over een skills lab waar handelingen
kunnen worden geoefend en getoetst.

