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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 

1.1 Menselijk functioneren 

1.1.1 Legt de werking van het menselijk lichaam uit gericht op het lichamelijk, geestelijk en sociaal 

functioneren (denk naast anatomie/fysiologie ook aan psychologie en sociologie) en legt 

verbanden (klinische blik). 

1.1.2 Analyseert de meest voorkomende ziektebeelden voorkomend in alle branches (somatisch, 

sociaal en psychiatrisch), de daarbij behorende oorzaken, verschijnselen, onderzoeks- en 

behandelingsmethoden (inclusief medicatie), legt samenhang daarvan met (mogelijke) 

andere ziektebeelden uit aan de patiënt/ cliënt en de bijbehorende psychische gevolgen en 

consequenties op sociaal gebied.  

1.1.3  Legt het belang uit van instandhouding van gezondheid uit. 

1.2 Methodisch handelen 

1.2.1 Onderscheidt in een overzicht  het deskundigheidsgebied van de (para)medische disciplines 

die bij de zorg van de patiënt zijn betrokken zijn. 

1.2.2 Analyseert en vergelijkt de verschillende ordeningsprincipes/modellen om een verpleegplan 

voor een patiënt op te stellen, de zorg te coördineren en continuïteit te waarborgen op 

relevante kenmerken. 

1.2.3 Analyseert diverse visies op zorg, en laat samenhang daartussen zien in het belang voor de 

toepassing in zorgverlening. 

1.2.4 Integreert de werkwijze van het klinisch redeneren bij toepassing en beargumenteert het 

belang ervan. 

1.3 Zorgcontext 

1.3.1 Onderscheidt de verschillende branches en de bijbehorende categorieën zorgvragers. 

1.3.2 Past de sociale kaart toe en maakt gebruik van maatschappelijke steunsystemen ten 

behoeve van de diverse doelgroepen. 

1.3.3 Legt het begrip indicatiestelling, het doel en het gevolg daarvan uit. 

1.4 Verpleegkundig handelen 

1.4.1 Verklaart t.a.v. de verpleegtechnische handelingen de (contra)indicaties, het 

handelingsproces en evt. complicaties 

1.4.2 Verklaart de keuzes die gemaakt worden ten behoeve van het verlenen van basiszorg 

1.4.3 Beoordeelt na analyse of binnen een situatie EHBO verleend moet worden, door wie deze 

mag worden uitgevoerd, waaruit deze hulpverlening bestaat en met welk doel deze worden 

verricht. 

1.4.4 Maakt snel en accuraat verpleegkundige berekeningen.  

1.4.5 Analyseert  receptuur op kenmerken,  onderscheid  daarbij medicatiegroepen  en legt 

verband tussen werking, bijwerkingen, toedieningsvormen en interacties. 

1.4.6 Legt de inhoud en procedure rondom palliatieve en terminale zorg uit. 
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1.5 Communicatie  

1.5.1 Signaleert regionaal/ lokaal gerelateerde cultuurverschillen, analyseert in welke mate dit van 

invloed is op de communicatie met de zorgvrager en concludeert welke aanpassingen er 

nodig zijn om deze verschillen te overbruggen. 

1.5.2 Analyseert in kritische situaties (waaronder spoed, onvoorziene situaties) de 

communicatielijnen en past deze aan. 

1.5.3 Analyseert communicatie na afloop en geeft op de juiste wijze feedback. 

1.5.4 Integreert en motiveert de keuze voor verschillende gesprek- en begeleidingstechnieken in 

relatie tot de zorgsituatie, draagt over aan de arts via bijvoorbeeld de SBAR methode (bij 

calamiteiten of telefonisch)  

1.5.5 Legt uit en motiveert hoe ondersteuning wordt verleend bij pijn en bij verlies- en 

rouwverwerking. 

1.5.6 Herkent grensoverschrijdend gedrag en adviseert welke maatregelen in voorkomende 

situaties genomen kunnen worden  

1.5.7 Past de principes van preventie, gezondheidsvoorlichting- en opvoeding toe. 

1.5.8 Analyseert grensoverschrijdend gedrag van de cliënt en adviseert in voorkomende situatie 

welke maatregelen genomen kunnen worden en communiceert hierover met mantelzorgers 

1.5.9 Analyseert gedrag en leefwereld van de cliënt en kiest de juiste passende  

benaderingswijze.  

1.6 Professionele ontwikkeling 

1.6.1 Onderscheidt en beargumenteert in diverse situaties toepassing van wetgeving met 

betrekking tot de wet BIG, WGBO, BOPZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen en de WMO. 

1.6.2 Relateert de beroepsuitoefening aan de beroepscode en het beroepsprofiel  

1.6.3 Legt een relatie tussen ethische principes en de uitvoering van zorg. 

1.6.4 Past kennis van leerstijlen en leerprincipes ten behoeve van het eigen leerproces toe. 

1.6.5 Beoordeelt resultaten van eigen handelen, op basis van analyse en feedback (reflectie)  

1.6.6 Beschrijft de ontwikkeling van de verpleegkundige professie. 

1.6.7 Stelt een (ontwikkel)plan op voor deskundigheidsbevordering voor zichzelf en een zorgteam. 

1.7 Innovatie en kwaliteit 

1.7.1 Onderscheidt de diverse innovatieve ontwikkelingen en laat verschillen/vernieuwingen zien 

binnen een toepassingsgebied, zoals eHealth en Dominica.   

1.7.2 Onderscheidt relevante ontwikkelingen op basis van Evidence Based Practise 

1.7.3 Integreert de principes van het kwaliteitssystemen  (PDCA-cyclus) in de beroepscontext. 

Integreert de Arbowetgeving in de eigen situatie van de beroepsuitoefening. 

1.7.4 Past innovaties in actuele regels, protocollen en procedures op de afdeling toe (bijv. HCCP) 

1.7.5 Integreert de procedures t.a.v. de incidentmeldingen en klachtenbehandeling: analyseert en 

evalueert een situatie en past toe wat relevant is. 

1.7.6 Beargumenteert het belang van kosten- en/of milieu bewust werken. 

1.7.7 Integreert de voorwaarden en borging van de patiëntveiligheid. 
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2. Brancheverbijzondering: Ziekenhuis 

2.1 Menselijk functioneren 

2.1.1 Analyseert relevante ziektebeelden in de acute en kortdurende zorg naar oorzaak, 

symptomen, onderzoek, behandeling en gevolgen (ICF) voor de zorgvrager en zijn 

omgeving in de branche ZH 

2.1.2 Analyseert langdurige zorg op ‘verkeerdebedproblematiek’ en ziektebeelden naar oorzaak, 

symptomen, onderzoek, behandeling en gevolgen (ICF) voor de zorgvrager en zijn 

omgeving in de branche ZH. 

2.2 Methodisch handelen 

2.2.1 Analyseert verschillen in diverse ordeningsprincipes/modellen en selecteert het meest 

relevante model in relatie tot het opstellen van het verpleegplan, de coördinatie van de zorg 

en om de continuïteit te waarborgen (indien van toepassing gebruikmakend van ketenzorg in 

de regio). 

2.2.2 Trekt conclusies op basis van klinisch redeneren en handelt hiernaar in relatie tot de 

zorgcontext. 

2.2.3 Analyseert welke bijdrage de verschillende disciplines kunnen leveren in relatie tot de 

gewenste zorg en past interventies toe. 

2.2.4 Legt de financiering (DBC/DOT) van de zorg in de branche ZH uit. 

2.3 Zorgcontext  

2.3.1 Analyseert de verschillende categorieën zorgvragers in de branche ZH  

2.3.2 Analyseert hoe de zorg georganiseerd is voor de zorgvrager en zijn omgeving in relatie tot 

de actuele ontwikkelingen . 

2.3.3 Analyseert, selecteert en legt uit wat het juiste hulpmiddel en de juiste methode is om de 

verpleegtechnische handeling correct uit te voeren bij de zorgvrager in de branche ZH . 

2.3.4 Analyseert, selecteert en legt uit wat de passende benaderingswijzen/interventies zijn, 

gericht op de behoefte van de zorgvrager in de branche ZH . 

2.3.5 Analyseert veel voorkomende crisis- en onvoorziene situaties, hanteert observatie-

instrumenten, evalueert en adviseert relevante interventies. 

2.3.6 Analyseert wettelijke kaders in relatie tot het verpleegkundig handelen in de branche ZH. 

2.4 Communicatie  

2.4.1 Analyseert de situatie van de zorgvrager en past op basis hiervan de juiste benaderingswijze 

en gesprekstechniek toe voor de zorgvrager in het ZH  

2.4.2 Onderzoekt de situatie van de zorgvrager in het ZH en past op basis hiervan de 

voorlichtingsmethode, de inhoud van de voorlichting en de te gebruiken middelen daarbij 

aan. 

2.4.3 Communiceert op de juiste wijze en op basis van relevante gegevens met 

familieleden/mantelzorgers en andere disciplines 

2.4.4 Onderbouwt zijn mening ten aanzien van ethische dilemma's in de branche ZH op basis van 

wettelijke kaders, beroepscode en ethische theorieën. 
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2.4.5 Analyseert wettelijke kaders in relatie tot de mogelijkheden van verpleegkundig handelen in 

concrete situaties in de branche ZH en handelt daarnaar. 

2.4.6 Benoemt de mogelijkheden van loopbaanontwikkeling. 

2.4.7 Integreert kennis van leerstijlen en -principes in de begeleiding van studenten/ het inwerken 

van collega’s in de branche en bij coaching van stagiaires. 

2.4.8 Beoordeelt resultaten van eigen handelen, op basis van analyse en feedback (reflectie) 

2.4.9 Signaleert nieuwe leermomenten, volgt nieuwe ontwikkelingen, evalueert eigen 

deskundigheid en benoemt nieuwe leervragen en bijscholing 

2.5  Innovatie en kwaliteit 

2.5.1 Analyseert verpleegkundige vraagstukken op micro- en mesoniveau met toepassing van de 

kwaliteitscirkel PDCA, rekening houdend met relevante wetgeving en branche brede ZH 

geldende richtlijnen. 

2.5.2 Analyseert en selecteert de juiste interventies in een situatie om de veiligheid van zichzelf, 

de zorgvrager en zijn omgeving te waarborgen in relatie tot de geldende landelijke 

wetgeving, en richtlijnen en protocollen in de branche ZH. 

2.5.3 Analyseert de zorgtechnologieën en selecteert de bruikbare middelen voor de zorgvrager in 

de branche ZH. 

2.5.4 Analyseert actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het ziekenhuis in het bijzonder 

en trekt hieruit conclusies ten aanzien van de eigen loopbaan en leren daarbij. 
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3. Brancheverbijzondering: Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg 
(VVT)   

3.1 Menselijk functioneren 

3.1.1 Analyseert relevante veelvoorkomende ziektebeelden naar oorzaak, symptomen i.r.t. 

menselijk functioneren en gedragsproblematieken onderzoek/behandeling  en geeft 

gevolgen daarvan weer (ICF) voor de diverse doelgroepen en zijn omgeving die in de 

branche VVT voorkomen. 

3.1.2 Analyseert de zorgsituatie van de cliënt en zijn functioneren (gedragsproblematiek) 

daarbinnen en stemt mogelijkheden voor de juiste zorg (lifestyle) af met de cliënt en zijn 

sociale omgeving (mantelzorg) 

3.2 Methodisch handelen 

3.2.1 Analyseert ziektebeeld (lichamelijk en psychisch), medicatie en welzijn van de cliënt, legt 

hiertussen verbanden en trekt hieruit conclusies.  

3.2.2 Analyseert verschillen in de diverse ordeningsprincipes/modellen en selecteert het meest 

relevante model in relatie tot het opstellen van een verpleegplan, de coördinatie van de zorg 

en om de continuïteit te waarborgen, indien van toepassing gebruikmakend van ketenzorg in 

de regio. 

3.2.3 Trekt conclusies op basis van het proces van verpleegkundig klinisch/methodisch redeneren. 

3.2.4 Analyseert welke bijdrage de verschillende disciplines kunnen leveren in relatie tot de 

gewenste zorg en rapporteert hierover. 

3.2.5 Legt de financiering van de zorg in de branche uit. 

3.3 Zorgcontext 

3.3.1 Analyseert de verschillende categorieën zorgvragers in de branche op kenmerken en 

rapporteert hierover. 

3.3.2 Analyseert hoe de zorg georganiseerd is voor de zorgvrager en zijn omgeving in relatie tot 

de actuele ontwikkelingen en rapporteert hierover. 

3.3.3 Analyseert hoe nieuwe technieken en domotica kunnen worden ingezet en vervolgens 

worden geïmplementeerd t.b.v. zorgeloos thuiswonen 

3.3.4 Beargumenteert het belang van opbouw/herstel van het sociaal netwerk en rapporteert 

conclusies. 

3.3.5 Legt de voorwaarden uit voor maatschappelijke participatie. 

3.4 Verpleegkundig handelen/begeleiden 

3.4.1 Analyseert, selecteert en legt uit wat het juiste hulpmiddel en de juiste methode is om de 

verpleegtechnische handeling correct uit te voeren bij de zorgvrager in de VVT en komt 

samen met de zorgvrager, de mantelzorg en het sociale netwerk tot een voor hem 

(waaronder financieel) haalbare zorg (in materialen en tijd). 

3.4.2 Analyseert, selecteert en legt uit wat de juiste benaderingswijze/interventies zijn, gericht op 

de behoefte van de zorgvrager en komt in overleg met hem, met de mantelzorg en het 

sociale netwerk tot de juiste (waaronder financieel haalbare) interventies en rapporteert dit. 
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3.4.3 Analyseert veel voorkomende crisis-en onvoorziene situaties, hanteert observatie-

instrumenten, evalueert en adviseert in overleg met de zorgvrager, met de mantelzorg en het 

sociale netwerk over passende en financieel haalbare interventies in de VVT en rapporteert 

hierover. 

3.4.4 Analyseert wettelijke kaders in relatie tot het verpleegkundig handelen in de branche VVT en 

de financiële gevolgen voor cliënten en rapporteert hierover aan de zorgvrager en waar 

nodig ook de mantelzorg en het sociale netwerk . 

3.5 Communicatie 

3.5.1 Analyseert de situatie en past op basis van relevante gegevens de juiste benaderingswijze 

en gesprekstechniek toe voor de zorgvrager/doelgroep, de mantelzorg en het sociale 

netwerk in de VVT. 

3.5.2 Analyseert en evalueert de situatie en past op basis van deze gegevens de juiste 

benaderingswijze toe om de transitie van de zorg zo goed mogelijk te bereiken in 

samenwerking met de mantelzorg, het sociale netwerk, de sociale wijkteams in de VVT en 

rapporteert dit. 

3.5.3 Onderzoekt de situatie van de zorgvrager /doelgroep en past op basis hiervan de GVO 

methode -inhoud en middelen aan voor de VVT en rapporteert hierover. 

3.6 Professionele ontwikkeling 

3.6.1 Onderbouwt zijn mening op basis van wetgeving, beroepscode en ethische theorieën ten 

aanzien van ethische dilemma's in de VVT. 

3.6.2 Legt verbanden tussen de wetgeving en de mogelijkheden en grenzen van het 

verpleegkundig handelen in concrete situaties. 

3.6.3 Benoemt de mogelijkheden van specialisaties, de actuele en toekomstige waarde daarvan 

en de vervolgmogelijkheden na het behalen van je diploma in de branche VVT. 

3.6.4 Integreert kennis van leerstijlen en - principes in de begeleiding van stagiaires in de branche. 

3.6.5 Beoordeelt resultaten van eigen handelen op basis van analyse en feedback (reflectie) 

3.7 Innovatie en kwaliteit     

3.7.1 Analyseert verpleegkundige vraagstukken op micro- en mesoniveau en past de 

kwaliteitscirkel (PDCA) toe hierbij rekening houdend met in de branche geldende richtlijnen. 

3.7.2 Analyseert de juiste interventies in een situatie om de veiligheid van zichzelf, de zorgvrager 

en zijn omgeving te waarborgen,  in relatie tot de VVT geldende wetgeving, richtlijnen en 

protocollen. 

3.7.2 Analyseert de zorgtechnologieën en kiest bruikbare middelen die in de branche VVT 

toegepast kunnen worden. 

3.7.3 Analyseert voor- en nadelen van de technologische en andere ontwikkelingen in de eigen 

beroepspraktijk (waaronder zelfsturende teams, thuiszorg binnen intramuraal, flexibilisering) 
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4.  Brancheverbijzondering: Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

4.1 Menselijk Functioneren 

4.1.1 Analyseert relevante ziektebeelden waaronder somatisch, psychosociaal/ psychiatrisch en 

verslavingsproblematiek/dubbeldiagnose naar oorzaak, symptomen, onderzoek, 

behandeling en brengt deze in verband met de gevolgen (ICF/DSM V) en mogelijke 

multiproblematiek,  voor de zorgvrager en zijn systeem in de branche GGZ. 

4.1.2 Analyseert verschillen in de diverse ordeningsprincipes/modellen en selecteert het meest 

relevante model in relatie tot het opstellen van een verpleegplan/begeleidingsplan, de 

coördinatie van de zorg en om de continuïteit te waarborgen, (indien van toepassing 

gebruikmakend van ketenzorg in de regio). 

4.1.3 Trekt conclusies op basis van klinisch redeneren. 

4.1.4 Analyseert welke bijdrage de verschillende disciplines kunnen leveren aan de gewenste 

zorg. 

4.1.5 Legt de financiering van de zorg in de branche GGZ uit. 

4.2 Zorgcontext 

4.2.1 Analyseert de verschillende categorieën zorgvragers in de branche GGZ op kenmerken en 

rapporteert hierover. 

4.2.2 Analyseert hoe de zorg georganiseerd is voor de zorgvrager en zijn omgeving in relatie tot 

de actuele ontwikkelingen (waaronder maatschappelijke, politieke, economische en 

zorginhoudelijke, medisch-technische ontwikkelingen) en rapporteert hierover.. 

4.2.3 Analyseert hoe nieuwe technieken en domotica kunnen worden ingezet en vervolgens 

worden geïmplementeerd t.b.v. zorgeloos thuiswonen 

4.2.4 Beargumenteert het belang van opbouw/herstel van het sociaal netwerk en rapporteert 

conclusies 

4.2.5 Legt ambulantisering in de GGZ uit in relatie tot de wijkgerichte psychiatrie en geriatrie en de 

bemoeizorg bij EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen). 

4.2.6 Legt de voorwaarden en de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie uit.  

(waaronder vaardigheden van de cliënt en voorwaarden in de omgeving). 

4.2.7 Onderzoekt de situatie van de zorgvrager /doelgroep en past op basis hiervan psycho-

educatie en/of andere passende methodieken toe voor de GGZ en rapporteert hierover. 

4.3 Verpleegkundig Handelen / Begeleiden 

4.3.1 Analyseert, selecteert en legt uit wat het juiste hulpmiddel en de juiste methode is om een 

verpleegtechnische handeling correct uit te voeren bij de zorgvrager in de GGZ. 

4.3.2 Analyseert, selecteert en legt uit wat de juiste benaderingswijzen/interventies zijn en welke 

principes van handelingen daarbij, gericht op de behoefte van de zorgvrager in de branche 

GGZ. 

4.3.3 Analyseert veel voorkomende crisis- en onvoorziene situaties gebruikmakend van 

observatie-instrumenten en formuleert relevante interventies. 

4.3.4 Analyseert wettelijke kaders in relatie tot het verpleegkundig handelen in de branche. 

4.3.5 Analyseert de digitale begeleidingsvormen (waaronder E-health en apps) in relatie tot de 

zorgvraag.  
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4.4 Communicatie 

4.4.1 Analyseert de situatie van de zorgvrager of een groep zorgvragers en past op basis hiervan 

de juiste benaderingswijze en gesprekstechnieken toe in gesprek en de begeleiding van de 

zorgvrager(s) in de branche GGZ.  

4.4.2 Onderzoekt de situatie van de zorgvrager of groep zorgvragers en past op basis hiervan de 

voorlichtingsmethode aan op deze zorgvrager(s0, wat betreft de inhoud en ondersteunende 

voorlichtingsmiddelen in de branche GGZ.  

4.4.3 Onderbouwt zijn mening ten aanzien van ethische dilemma's in de GGZ op basis van 

wetgeving, beroepscode en ethische theorieën. 

4.4.4 Analyseert wetgeving in relatie tot de mogelijkheden van verpleegkundig handelen in 

concrete situaties in de GGZ. Denk hierbij aan WGBO en Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

4.4.5 Benoemt de mogelijkheden van loopbaanontwikkeling van verpleegkundige/persoonlijk 

begeleider. 

4.4.6 Integreert kennis van leerstijlen en -principes in de begeleiding van stagiaires in de branche 

GGZ. 

4.4.7 Beoordeelt resultaten van eigen handelen, op basis van analyse en feedback (reflectie) 

4.5 Innovatie en kwaliteit 

4.5.1 Analyseert verpleegkundige/persoonlijk begeleider vraagstukken op micro- en mesoniveau 

met toepassing van de kwaliteitscirkel PDCA, rekening houdend met de in de GGZ geldende 

richtlijnen. 

Bijvoorbeeld knelpunten in de dagelijkse zorgverlening. 

4.5.2 Analyseert risico's en selecteert de juiste interventies om de veiligheid van zichzelf, de 

zorgvrager en zijn omgeving te waarborgen, in relatie tot in de GGZ geldende wetgeving, 

richtlijnen en protocollen.  

4.5.3 Analyseert zorgtechnologieën en selecteert bruikbare hulpmiddelen voor de branche GGZ. 

 

4.6 Methodisch handelen 

4.6.1 Analyseert ziektebeeld (lichamelijk en psychisch), medicatie en welzijn van de cliënt, legt 

hiertussen verbanden en trekt hieruit conclusies.  

4.6.2 Analyseert verschillen in de diverse ordeningsprincipes/modellen en selecteert het meest 

relevante model in relatie tot het opstellen van een verpleegplan, de coördinatie van de zorg 

en om de continuïteit te waarborgen, indien van toepassing gebruikmakend van ketenzorg in 

de regio. 

4.6.3 Trekt conclusies op basis van het proces van verpleegkundig klinisch/methodisch redeneren. 

4.6.4 Analyseert welke bijdrage de verschillende disciplines kunnen leveren in relatie tot de 

gewenste zorg en rapporteert hierover. 

4.6.5 Legt de financiering van de zorg in de branche uit. 

4.7 Professionele ontwikkeling 

4.7.1 Onderbouwt zijn mening op basis van wetgeving, beroepscode en ethische theorieën ten 

aanzien van ethische dilemma's in de GGZ. 
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4.7.2 Legt verbanden tussen de wetgeving en de mogelijkheden en grenzen van het 

verpleegkundig handelen in concrete situaties. 

4.7.3 Benoemt de mogelijkheden van specialisaties, de actuele en toekomstige waarde daarvan 

en de vervolgmogelijkheden na het behalen van je diploma in de branche GGZ. 

4.7.4 Integreert kennis van leerstijlen en - principes in de begeleiding van stagiaires in de branche. 

4.7.5 Beoordeelt resultaten van eigen handelen op basis van analyse en feedback (reflectie). 
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5.  Brancheverbijzondering: Gehandicaptenzorg (GHZ) 

5.1 Menselijk functioneren 

5.1.1 Analyseert relevante ziektebeelden en leer-, opvoedings- en gedragsproblemen naar 

oorzaken, symptomen, onderzoek, behandeling (ICF) en brengt deze in verband met de 

gevolgen (ICF) in relatie tot de zorgvrager en zijn systeem/omgeving in de branche GHZ. 

5.2 Methodisch handelen 

5.2.1 Analyseert verschillen in de diverse ordeningsprincipes/modellen en selecteert het meest 

relevante model in relatie tot het opstellen van het verpleegplan, de coördinatie van de zorg 

en om de continuïteit te waarborgen (indien van toepassing gebruikmakend van ketenzorg in 

de regio). 

5.2.2 Trekt conclusies op basis van het proces van klinisch/methodisch redeneren. 

5.2.3 Analyseert welke bijdrage de verschillende disciplines kunnen leveren in relatie tot de 

gewenste zorg. 

5.2.4 Legt het systeem van financiering (ZZP) van de zorg in de branche GHZ uit 

5.2.5 Analyseert de verschillende categorieën zorgvragers in de branche 

5.2.6 Analyseert hoe de zorg georganiseerd is voor de zorgvrager en zijn omgeving in relatie tot 

de actuele ontwikkelingen. 

5.2.7 Beargumenteert het belang van het opbouwen/herstel van het sociaal netwerk. 

5.2.8 Legt de voorwaarden voor maatschappelijke participatie uit. 

5.3 Verpleegkundig handelen 

5.3.1 Analyseert, selecteert en legt uit wat het juiste hulpmiddel en de juiste methode is om de 

verpleegtechnische handeling correct uit te voeren bij de zorgvrager in de GHZ. 

5.3.2 Analyseert, selecteert en legt uit wat de juiste benaderingswijzen/interventies zijn, gericht op 

de behoefte van de zorgvrager in de branche. 

5.3.3 Analyseert veel voorkomende crisis- en onvoorziene situaties, hanteert observatie 

instrumenten, evalueert en adviseert relevante interventies. 

5.3.4 Analyseert wettelijke kaders in relatie tot het verpleegkundig handelen in de branche. 

5.4 Communicatie 

5.4.1 Analyseert de situatie van de zorgvrager en past op basis hiervan de juiste 

benaderingswijzen en gesprekstechnieken toe. 

5.4.2 Onderzoekt de situatie van de (groep) zorgvrager(s) en past op basis hiervan de 

voorlichtingsinhoud, - methode en - middelen aan. 

5.4.3 Analyseert de communicatieve vaardigheden op kenmerken en past op basis hiervan 

communicatietechnieken met de verschillende disciplines binnen een MDT toe.   

5.5 Professionele ontwikkeling 

5.5.1 Onderbouwt zijn mening ten aanzien van ethische dilemma's in de GHZ op basis van 

wetgeving, beroepscode en ethische theorieën. 
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5.5.2 Analyseert wetgeving in relatie tot de mogelijkheden van het verpleegkundig handelen in 

concrete situaties in de GHZ. 

5.5.3 Benoemt de mogelijkheden van loopbaanontwikkeling 

5.5.4 Integreert kennis van leerstijlen en -principes in de begeleiding van stagiaires in de branche. 

5.5.5 Beoordeelt resultaten van eigen handelen, op basis van analyse en feedback (reflectie). 

5.6 Innovatie en kwaliteit 

5.6.1 Analyseert verpleegkundige/persoonlijk begeleider vraagstukken op micro- en mesoniveau 

met toepassing van de kwaliteitscirkel PDCA, rekening houdend met de in de GHZ geldende 

richtlijnen. 

5.6.2 Analyseert en selecteert de juiste interventies in een situatie om de veiligheid van zichzelf, 

de zorgvrager en zijn omgeving te waarborgen in relatie tot de in de GHZ geldende 

richtlijnen, protocollen en wetgeving. 

5.6.3 Analyseert de zorgtechnologieën en selecteert de bruikbare hulpmiddelen voor de 

zorgvrager in de branche GHZ. 

 


