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Voorwoord 

 

Een body of knowledge voor de sector Zorg, Welzijn en Sport 

 

Voor u ligt de werkversie 2016-2017 van de body of knowledge behorende bij een kwalificatiedossier. 

Zoals de titel al aangeeft, betreft het een werkversie. Het afgelopen jaar hebben de mbo-scholen voor 

Zorg-, Welzijn- en Sportopleidingen samen gewerkt aan een uniforme beschrijving van de 

kennisbasis. Een kennisbasis als instrumentarium om de vertaalslag van de in de kwalificatiedossiers 

beschreven kennis naar een werkbare systematiek vorm te geven en als handvat voor onderwijs en 

werkveld om deze kennis op het juiste niveau met de juiste inhoud (passend bij het toekomstige 

beroep) te duiden.  

 

De body of knowledge richt zich op de kennis behorende bij een kwalificatie waartoe opgeleid wordt 

en niet op de vaardigheden, ook niet de digitale vaardigheden (bijvoorbeeld werken met een 

elektronisch cliëntendossier). Beiden worden vaak in één adem genoemd maar hier expliciet 

gescheiden.  

Vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. Met het definiëren 

van een duurzame body of knowledge heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO 

Raad een eerste stap gezet in een gezamenlijke kwaliteitsslag die nodig is om deze kennis te kunnen 

vertalen naar een passend en actueel curriculum en gedegen examinering.  

 

 

Opbouw Body of Knowledge 

 

De body of knowledge kent een tweetal structuurelementen. Allereerst het kennisaspect. Per dossier 

zijn een aantal kennisaspecten gedefinieerd: een cluster van bij elkaar passende kennisinhoud. Ieder 

kennisaspect bestaat uit één of meer (kennis)leerresultaten. Een (kennis)leerresultaat geeft aan wat 

de student op het eindniveau van de opleiding met de kennis kan. Deze leerresultaten zijn beschreven 

aan de hand van de taxonomie van Bloom. 

 

De herziene kwalificatiedossiers, die vanaf augustus 2016 verplicht in het mbo ingevoerd worden, 

hebben een nieuwe structuur. Ook hierbij sluit de body of knowledge aan. Een kwalificatiedossier 

bestaat uit een basisdeel en uit één of meer profieldelen. De combinatie basisdeel en één profieldeel 

wordt de kwalificatie genoemd. De student krijgt uiteindelijk het diploma voor de kwalificatie, 

bijvoorbeeld Onderwijsassistent of Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. 

 

Uitzondering hierop zijn twee kwalificatiedossiers in de sector Zorg, Welzijn en Sport, namelijk de 

dossiers MBO Verpleegkundige en Verzorgende-IG. Deze dossiers zijn zogenaamde ongedeelde 

kwalificatiedossiers. Deze dossiers bevatten geen profielen, maar vier brancheverbijzonderingen. De 

kwalificatie omvat het gehele dossier: basisdeel en de vier brancheverbijzonderingen. De student krijgt 

uiteindelijk het (ongedeelde) diploma MBO Verpleegkundige. 

 

De indeling in/opbouw van de kwalificatiedossiers van de sector Zorg, Welzijn en Sport is terug te 

vinden in de beschrijving van de body of knowledge. Per kwalificatiedeel (basis en profielen of 
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brancheverbijzonderingen) worden de kennisaspecten en de daarbij behorende (kennis)leerresultaten 

benoemd. De kennis behorende bij het basisdeel is niet voorwaardelijk voor de kennis in het 

profieldeel. Ook het niveau van de kennis in het basisdeel is het eindniveau van de opleiding en dus 

het niveau dat een beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen. 

 

 

Onderhoud en kwaliteitsborging body of knowledge ZWS 

 

De werkversie 2016-2017 van de body of knowledge verdient nog zeker een aantal kwaliteitsslagen 

die we graag de komende tijd samen met onderwijs en werkveld willen vormgeven. De komende 

maanden (tot november 2016) werken we toe naar de versie 2017-2018. De bedrijfstakgroep Zorg, 

Welzijn en Sport heeft een proces van onderhoud en kwaliteitsborging ingericht. Eén van de 

producten ter ondersteuning van dit proces is de website www.bokkennisbasis.nl  

Deze website is hét digitale platform waarmee u kunt meeschrijven aan de volgende versie van de 

body of knowledge. Graag roepen wij vertegenwoordigers uit onderwijs en werkveld op om een 

bijdrage te leveren aan dit proces. Denk met ons mee, maak de verbinding met andere overzichten en 

kennisbeschrijvingen en lever zo een bijdrage aan de doorontwikkeling van een gezamenlijk gedragen 

body of knowledge. Kijk op de website en geef uw feedback!  

 

Een redactiegroep, bestaande uit deskundigen uit onderwijs en werkveld, zal jaarlijks op basis van de 

gegeven feedback een nieuwe, actuele versie van de BoK ter vaststelling voorleggen aan de 

Algemene Ledenvergadering van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. Jaarlijks zal deze begin 

november gepubliceerd worden (via de websites: www.mboraad.nl en www.bokkennisbasis.nl). 

 

 

Tot slot 

 

De ontwikkeling van onze body of knowledge blijft ‘work in progress’. De langere termijn doelstellingen 

zijn van gemeenschappelijk belang en dus hopen we op inzet van alle betrokken professionals die de 

body of knowledge naar een nog hoger plan kunnen tillen. Want … samen kunnen we werken aan 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen!’. En vakkennis is daar een essentieel 

onderdeel van. 

 

 

Woerden, juni 2016 

Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 

 

http://www.bokkennisbasis.nl/
http://www.mboraad.nl/
http://www.bokkennisbasis.nl/
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1. Basis beroepsspecifiek en profiel 

1.1 Anatomie/ fysiologie en pathologie inclusief medische terminologie 

1.1.1 Analyseert de anatomie van het menselijk lichaam op kenmerken in relatie tot het 

concretiseren van de hulpvraag en het uitvoeren van technische vaardigheden in 

verschillende werkvelden. 

1.1.2 Analyseert de fysiologie van het menselijk lichaam op kenmerken in relatie tot het 

concretiseren van de hulpvraag (let op! geen conclusies trekken = diagnosticeren) en het 

uitvoeren van technische vaardigheden in verschillende werkvelden. 

1.1.3 Analyseert de pathologie van de orgaanstelsels van het menselijk lichaam op kenmerken in 

relatie tot het concretiseren van de hulpvraag en het uitvoeren van technische vaardigheden 

in verschillende werkvelden.  

1.1.4 Analyseert en inventariseert de zorgvraag in relatie tot kenmerken van veel voorkomende 

ziektebeelden in de huisartsenpraktijk/ polikliniek en legt dit vast in het HIS/ ZIS. 

1.1.5 Analyseert het spoedeisende karakter van de hulpvraag tijdens triage in de huisartspraktijk/ 

polikliniek op kenmerken daarvan en onderneemt de juiste actie. 

1.1.6 Analyseert de hulpvraag op kenmerken in relatie tot al bekende aandoeningen(en) van de 

patiënt in de huisartsenpraktijk/ polikliniek en legt het verband tussen de aandoening en de 

hulpvraag uit. 

1.1.7 Analyseert medische terminologie in relatie tot de anatomie, fysiologie en pathologie van het 

menselijk lichaam en interpreteert deze en onderneemt de juist actie in verschillende 

werkvelden.  

1.2 Geneesmiddelen en toedieningsvormen 

1.2.1 Analyseert de verschillende geneesmiddelen op kenmerken van de groep waartoe ze 

behoren in relatie tot de inventarisatie van de hulpvraag en het medisch technisch handelen 

in de huisartsenpraktijk/ polikliniek. 

1.2.2 Analyseert de keuze van verschillende toedieningsvormen in relatie tot het uitvoeren van 

medische technisch handelen bij de patiënt en legt dit uit aan de patiënt in de 

huisartsenpraktijk/ polikliniek. 

1.2.3 Beargumenteert de keus voor verschillende toedieningsvormen tijdens het uitvoeren van 

medische technisch handelen aan de patiënt in de huisartsenpraktijk en/of polikliniek. 

1.2.4 Analyseert de hulpvraag, stelt deze vast en geeft gericht advies over medicijngebruik en 

toedieningsvormen in de huisartsenpraktijk/ polikliniek. 

1.2.5 Analyseert de hulpvraag, stelt deze vast en brengt de vraag in relatie tot de meest 

voorkomende bijwerkingen van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk/ polikliniek. 

1.2.6 Analyseert de hulpvraag, stelt deze vast en brengt de vraag in relatie tot de door de patiënt 

gebruikte geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk/ polikliniek. 

1.3 Communicatie en gesprekstechnieken 

1.3.1 Analyseert de verschillende vormen van gesprekstechnieken op kenmerken en 

beargumenteert welke worden toegepast tijdens het vaststellen van een hulpvraag in de 

huisartsenpraktijk/ polikliniek. 
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1.3.2 Analyseert de verschillende vormen van gesprekstechnieken op kenmerken en 

beargumenteert welke worden toegepast tijdens het geven van voorlichting en advies in de 

huisartsenpraktijk/ polikliniek en overige werkvelden bij diverse doelgroepen. 

1.3.3 Analyseert in de coördineerde rol verschillende vormen van communicatietechnieken op 

kenmerken en beargumenteert welke worden toegepast m.b.t. het vlot en efficiënt verloop 

van de praktijkvoering. 

1.4 Doelgroepen 

1.4.1 Analyseert de verschillende doelgroepen op grond van leeftijd in relatie tot het vaststellen 

van de hulpvraag in verschillende werkvelden. 

1.4.2 Analyseert de verschillende doelgroepen op grond van leeftijd in relatie tot het uitvoeren van 

een onderzoek in verschillende werkvelden. 

1.4.3 Analyseert de verschillende doelgroepen op grond van culturele achtergronden in relatie tot 

het vaststellen van de hulpvraag in verschillende werkvelden. 

1.4.4 Analyseert de verschillende doelgroepen op grond van culturele achtergronden in relatie tot 

het uitvoeren van een onderzoek in verschillende werkvelden. 

1.4.5 Analyseert de verschillende doelgroepen op grond van chronische ziekten in relatie tot het 

vaststellen van de hulpvraag in verschillende werkvelden. 

1.4.6 Analyseert de verschillende doelgroepen op relevante kenmerken in relatie tot het uitvoeren 

van medisch technische handelingen in verschillende werkvelden. 

1.4.7 Analyseert de hulpvraag en legt de relatie tussen de hulpvraag en de doelgroep waartoe een 

patiënt behoort. 

1.5 (Patiënt)veiligheid en hygiëne 

1.5.1 Trekt conclusies tijdens het uitvoeren van diverse medische technische handelingen om de 

patiënt veiligheid en eigen veiligheid te waarborgen. 

1.5.2 Analyseert eventuele complicaties die zich tijdens medisch technisch handelen voordoen en 

beargumenteert welke actie hiervoor noodzakelijk zijn. 

1.5.3 Beargumenteert waarom hygiëne maatregelen in verschillende werkvelden noodzakelijk zijn. 

1.6 Relevante wetgeving 

1.6.1 Analyseert de verschillende onderdelen en toepassingen van de wet BIG in relatie tot 

diverse situaties in de verschillende werkvelden. 

1.6.2 Beheerst de kennis om de wet BIG op de juiste wijze toe te kunnen passen tijdens het 

vaststellen van de hulpvraag en het uitvoeren van medisch technische handelingen in 

verschillende werkvelden. 

1.6.3 Analyseert de verschillende onderdelen van de WGBO in verschillende werkvelden in relatie 

tot diverse vormen van medisch technisch handelen. 

1.6.4 Analyseert de privacywetgeving in relatie tot toepassing daarvan in diverse situaties in de 

verschillende werkvelden. 

1.6.5 Analyseert binnen situaties in verschillende werkvelden de geldende kwaliteitszorgsystemen 

en de richtlijnen in relatie tot het toepassen daarvan. 

1.6.6 Analyseert situaties in verschillende werkvelden op kenmerken voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling en legt uit hoe en wanneer deze Meldcode moet worden toegepast. 
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1.6.7 Analyseert binnen situaties in verschillende werkvelden de WIP richtlijnen in relatie tot het op 

de juiste wijze toepassen daarvan. 

1.7 Onderzoeksmethoden, behandelmethoden en onderzoeksresultaten inclusief  

medische terminologie 

1.7.1 Analyseert in verschillende werkvelden de meest voorkomende behandelmethoden (inclusief 

medische terminologie) op kenmerken, interpreteert deze en onderneemt de juiste acties. 

1.7.2 Trekt conclusies met betrekking tot de onderzoeksresultaten (inclusief medische 

terminologie) en beargumenteert mogelijke vervolgacties in de verschillende werkvelden. 

1.8 Materialen, middelen en instrumenten 

1.8.1 Selecteert de juiste materialen, middelen en instrumenten binnen het uitvoeren van medisch 

technisch handelen/ assisteren tijdens de uitvoering van medische verrichtingen bij 

doelgroepen in verschillende werkvelden. 

1.9 HIS/ ZIS en automatiseringssystemen 

1.9.1 Analyseert in de verschillende werkvelden de juiste gegevens op basis van de hulpvraag, 

legt deze vast in het automatiseringssysteem en beargumenteert het belang daarvan. 

1.10 Voorraadbeheer en logistiek 

1.10.1 Legt een relatie tussen een efficiënte praktijkvoering en het op de juiste wijze voeren van 

voorraadbeheer in verschillende werkvelden. 

1.10.2 Beargumenteert de keuzes die gemaakt worden bij het plannen en organiseren van 

patiëntenzorg in verschillende werkvelden. 

1.11 Relevante vakliteratuur en brancheorganisaties 

1.11.1 Analyseert vakliteratuur in relatie tot relevantie voor toepassing in verschillende werkvelden. 

1.11.2 Analyseert een brancheorganisatie in relatie tot het opstellen van een scholingsplan om in 

de toekomst de deskundigheid op peil te kunnen houden in verschillende werkvelden. 

1.12 Eigen praktijkorganisatie 

1.12.1 Analyseert de werkzaamheden van de doktersassistent in relevante werkvelden. 

1.12.2 Analyseert de werkzaamheden op een ordelijke, overzichtelijke en uitvoerbare wijze, zodat 

de verschillende administratieve werkzaamheden in verschillende werkvelden volledig en 

inzichtelijk zijn uitgevoerd. 

1.12.3 Analyseert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen binnen de 

organisatie en maakt dit bespreekbaar. 

1.12.4 Door het vragen van feedback aan collega's  en anderen over eigen functioneren worden 

ontwikkelpunten ten aanzien van vakkennis, vaardigheden en beroepshouding geanalyseerd 

om de eigen deskundigheid te bevorderen. 

1.12.5 Door op de hoogte te zijn van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op zorg, wordt 

de eigen deskundigheid geanalyseerd en gedeeld met collega's. 

1.13 Organisatie van de gezondheidszorg, eerste- en tweedelijn 

1.13.1 Analyseert het functionele contact met zorgverleners uit de eerste- en tweedelijnszorg. 
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1.13.2 Signaleert knelpunten met betrekking tot de samenwerking in het contact met  zorgverleners 

uit de eerste- en tweedelijn, kan deze knelpunten oplossen en stemt de werkzaamheden 

hierop af. 

1.14 Kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen 

1.14.1 Analyseert de kwaliteit van de werkzaamheden in de organisatie  door een bijdrage te 

leveren aan het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. 

1.14.2 Evalueert of de ingebrachte verbetervoorstellen in de organisatie worden uitgevoerd om de 

kwaliteitszorg te verbeteren. 


