
Gecer%ficeerde opleiding Valida%onWorker eerste graad
Totale Prijs inclusief cer1ficering 
€ 1.050,— (max. 18 deelnemers) 

Plaats: 
Villa Xaverius 
In het Moment 
Rijsenburgselaan 11 
3972 EG Driebergen-Rijsenburg 

Data en %jd: van 10:00 tot 16:00 uur 
blok 1. 5 en 6 februari 2022 
blok 2. 2 en 3 april 2022 
blok 3. 11 en 12 juni 2022 
blok 4. 17 en 18 september 2022 
blok 5. 12 en 13 november 2022 

Uw gecer1ficeerde Valida1on Docent: 

Vicki de Klerk

Beter communiceren met ouderen met demen%e 
In deze opleiding ontwikkel je je professionele Valida1on vaardigheden en 
communica1e in het werken met ouderen met demen1e. Hiermee werk je 
aan het opbouwen van een posi1eve rela1e tussen jou en de oudere. Dit 
helpt stress te verminderen, geeX waardigheid en een geluksgevoel, voor de 
oudere met demen1e en ook voor jezelf. 
 

Beschrijving opleiding Valida%onWorker (Level I) 
De opleiding bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken (10 dagen in 
totaal), verdeeld over negen maanden. Je ontwikkelt vaardigheden in het 
één-op-één valideren van een oudere met demen1e, volgens de vier fases 
van verwerking van Naomi Feil.  De opleiding wordt afgesloten met een 
cer1ficering.  

Cer%ficeringseisen zijn:  
• Minimaal 26 weken oefenen met valida1on, waarbij het geoefende 

gedocumenteerd en gesuperviseerd wordt 
• Einddemonstra1e van de geleerde Valida1on vaardigheden (live of 

gefilmd) 
• Een schriXelijke casusbeschrijving waarin een cliënt wordt geanalyseerd 

volgens de Valida1on methode 
Als aan deze eisen wordt voldaan, ontvang je een Level 1 Valida1on Worker 
cer1ficaat.  
 
Na het behalen van dit cer1ficaat kun je je verder verdiepen door het volgen 
van de opleiding Level II (Valida1on worker voor groepen) en Level III 
(Valida1on Teacher). 

Informa1e en inschrijving cursus.inhetmoment@gmail.com

De opleiding wordt georganiseerd d.m.v. een samenwerking tussen de Vriendens1ch1ng “In het Moment”,  
dagbestedingsproject “In het Moment” en het “Valida1on Training Ins1tute” 
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