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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 



 

4/10 BoK Sociaal Werk 

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 Begeleiden 

1.1.1 Analyseert begeleidingsmethodieken in relatie tot de hulpvraag en selecteert de keus voor 

de juiste methodiek in samenspraak met de cliëntgroep of cliënt (eigen initiatief model, 

empowerment, FACT). 

1.1.2 Analyseert de hulpvraag van de cliënt/cliëntgroepen en selecteert in samenspraak met de 

cliëntgroep of cliënt  voor de toepassing van passende mediation . 

1.1.3 Analyseert problematiek en het gedrag daarbinnen van de cliënt/cliëntgroepen (waaronder  

rolpatronen, hechting van kinderen, pesten, discriminatie …), selecteert in overleg met hen 

over mogelijkheden tot verandering hiervan en de ondersteuning daarbij door aanpassing 

van de begeleiding. 

1.1.4 Analyseert de groepsdynamiek binnen  groepsprocessen van cliëntgroepen, zet deze in 

tijdens  overleg met de cliëntgroep, selecteert met hen mogelijkheden binnen de 

groepsdynamiek voor aanpassing van de begeleiding. 

1.1.5 Evalueert resultaten van overeengekomen (aangepaste) ondersteunende begeleiding, trekt 

in overleg met cliënt, cliëntgroepen en hun sociale netwerk  conclusies en stelt begeleiding 

bij. 

1.1.6 Begeleid vrijwilligers bij hun ondersteuning, informeert, overlegt en adviseert in maatwerk 

door analyse van de situatie   

1.2 Gesprekstechnieken/sociale vaardigheden 

1.2.1 Observeert (filmpje) gespreksvaardigheden en vormen van een collega in relatie tot de 

werkzaamheden, zoals actief luisteren, vragen stellen, parafraseren, samenvatten, feedback 

geven, ruis voorkomen, analyseert het gesprek en beoordeelt het resultaat daarvan. 

1.2.2 Observeert (filmpje) het gebruik van gespreksvaardigheden en -vormen door een collega in 

het contact met cliënt, zoals intakegesprek, dienstverleningsgesprek, adviesgesprek, slecht 

nieuwsgesprek, analyseert het gesprek en beoordeelt het resultaat daarvan. 

1.2.3 Analyseert eigen gedrag m.b.t. sociale vaardigheden tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden en reflecteert op criteria zoals houding, empathisch vermogen, omgaan met 

conflicten, de-escalerend werken, beïnvloeden. 

1.3 Planmatig handelen 

1.3.1 Past de methodische cyclus toe (beginsituatie bepalen, vraag vaststellen, concreet doel 

bepalen, acties vaststellen, uitvoeren en evalueren) in samenwerking met de doelgroep dat 

leidt tot  oplossingsgericht werken. 

1.3.2 Evalueert het opgestelde plan: vergelijkt het proces en product (het resultaat) met de 

gemaakte stappen. Trekt conclusies en stelt als dat nodig is op basis van argumenten bij. 

1.4 Doelgroepen 

1.4.1 Analyseert doelgroep(en) op kenmerken (achtergrond kennis) binnen het sociaal werk, zoals 

kinderen, vluchtelingen, allochtonen, ouderen, hangjongeren en ondersteunt de doelgroep 

om zelf  activiteiten te organiseren. 
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1.4.2 Analyseert verschillende problematieken binnen het sociaal werk op kenmerken, zoals 

verslaving, psychische/psychiatrische stoornissen, psychosociale problematiek, 

werkloosheid, financiële problematiek en organiseert in samenwerking met de doelgroep 

passende activiteiten. 

1.4.3 Analyseert diversiteit, wisselwerking door cultuur en omstandigheden bepaalde factoren 

(waaronder thuistaal, culturele achtergrond, gender, leeftijd, religie, geografische regio, 

seksuele geaardheid, functiebeperking en socio-economische situatie", bron: KU Leuven) 

binnen de doelgroep van het sociaal werk en past deze kennis toe in de omgang met 

anderen. 

1.4.4 Analyseert de culturele en demografische omgeving op kenmerken, trekt conclusies 

(waaronder op leefbaarheid) en houdt hiermee rekening bij de uitvoering van het sociaal 

werk. 

1.4.5 Analyseert de doelgroep op kenmerken m.b.t. cultuur, demografische omgeving, diversiteit, 

doelgroep en problematiek en legt uit op welke wijze zij haar gedrag daarvoor aanpast in het 

contact met de cliënt/cliëntgroepen. 

1.5 Basis wet- en regelgeving 

1.5.1 Past relevante wet- en regelgeving toe bij doelgroepen in het sociaal werk, zoals wetten op 

het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, basis sociale zekerheid, Arbo. 

1.5.2 Analyseert de situatie en selecteert de relevante wetgeving daarbij vanuit bijvoorbeeld 

familierecht, asielbeleid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

1.6 Sociale kaart/netwerken 

1.6.1 Maakt voor een cliënt of groep cliënten met een complexe hulpvraag een sociale kaart van 

relevante instanties ten behoeve van bijvoorbeeld financiële hulpverlening, psychosociale 

problematiek, werkloosheid, lichamelijke ongemakken. 

1.6.2 Maakt het eigen professionele netwerk inzichtelijk m.b.t. de werkomgeving in het sociaal 

werk en onderhoudt dit netwerk. 

1.6.3 Signaleert hiaten in het sociale netwerk en maakt dit zichtbaar voor beleidsmakers binnen 

gemeenten/ de instelling 

1.6.4 Maakt voor een cliënt of groep cliënten met een complexe hulpvraag hun sociale netwerk 

inzichtelijk (bijvoorbeeld in een schema), analyseert dit ten aanzien van de hulpvraag en zet 

dit netwerk ten behoeve van de cliënt of groep cliënten in of ondersteunt de cliënt of groep 

cliënten bij het zelf inzetten van het sociale netwerk. 

1.6.5 Analyseert andere disciplines binnen de werkomgeving en beoordeelt de mogelijkheden 

voor samenwerking in relatie tot de hulpvraag en gestelde doelen. 

1.7 Beleidsondersteuning en financiële aspecten 

1.7.1 Signaleert veranderingen in het werkgebied en bespreekt dit. 

1.7.2 Formuleert passende en haalbare voorstellen (creatie) voor verbetering/vernieuwing van het 

beleid en beargumenteert deze (analyse en evaluatie) en rapporteert de samenvatting.  

1.7.3 Analyseert de financiële aspecten van een activiteit of project en stelt hiervoor een begroting 

op. 

1.7.4 Analyseert de financiën van een cliënt en stelt samen met de cliënt een budget op om 

financiële problemen te voorkomen en/of de financiële situatie te verbeteren. 
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1.7.5 Analyseert de financiële situatie van een cliënt en stelt in samenwerking met die cliënt een 

advies op om de financiële situatie te verbeteren (waaronder toeslag aanvragen, 

voedselbank, schuldhulpverlening). 

1.8 Belangenbehartiging 

1.8.1 Analyseert de belangen van cliënt of groep cliënten en van andere partijen en formuleert in 

evaluatie daarvan samen met de cliënt  mogelijkheden om de belangen van de cliënt te 

behartigen. 

1.8.2 Beargumenteert de keuze voor het gebruik van een bepaalde onderhandelingstechniek bij 

het behartigen van belangen, zoals de Harvard-methode. 

1.9 Kwaliteit en deskundigheid 

1.9.1 Analyseert ethische dilemma’s binnen de werkomgeving van sociaal werk en geeft 

argumenten (uit evaluatie) over de wijze waarop hiermee omgegaan kan worden. 

1.9.2 Analyseert protocollen op het gebied van hygiëne, milieu, veiligheid, Arbo en formuleert 

verbeterstappen in een plan. 

1.9.3 Analyseert een te ondernemen activiteit op alle mogelijke risico's en maakt hiervan een 

inventarisatielijst. 
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2.  Profiel: Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 

2.1 Verdiepende wet- en regelgeving 

2.1.1 Analyseert de situatie, selecteert de relevante wetgeving (waaronder familierecht, sociale 

zekerheid, personeelswet, asielbeleid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) en 

beargumenteert de keuze hiervoor. 

2.1.2 Analyseert de situatie, selecteert relevante wet- en regelgeving en geeft advies op juridische 

vragen van een cliënt binnen SMD. 

2.1.3 Analyseert de inrichting van het rechtssysteem in Nederland in relatie tot de hulpvragen, 

zoals soorten recht (waaronder privaat-, publiek-, strafrecht) en rechtbanken (waaronder 

kantongerecht, arrondissementsrechtbank). 

2.2 Verdiepende kennis financiën 

2.2.1 Analyseert relevante hulpverlenende financiële instanties. Selecteert hulpverlenende 

instanties op basis van wat zij voor de cliënt kunnen betekenen en beargumenteert de 

gemaakte keuze(s). 

2.2.2 Analyseert de financiële situatie van de cliënt en stelt op basis daarvan een financieel plan 

samen in overleg met deskundigen. 

2.2.3 Analyseert, selecteert en beargumenteert de relevante wetgeving in relatie tot de 

schuldhulpverlening. 

2.3 Beroepsgericht schrijven 

2.3.1 Analyseert de dienstverleningsvraag en stelt juridische documenten samen, zoals een 

bezwaarschrift of beroep bij een terugvordering van de belastingdienst. 

2.3.2 Analyseert de dienstverleningsvraag en geeft de cliënt advies bij het indienen van officiële 

aanvragen en biedt hulp, zoals bij het aanvragen van een uitkering of deelname aan de 

voedselbank. 

2.3.3 Evalueert de voortgang van cliënten en rapporteert helder, accuraat en tijdig t.b.v. 

dossiervorming. 

2.4 Adviseren / informeren/ voorlichten 

2.4.1 Analyseert de vraag van de cliënt in relatie tot de inzet van de sociale kaart en het netwerk 

en adviseert over mogelijkheden daarvan. 

2.4.2 Analyseert de vraag van de cliënt en selecteert relevante informatie voor hem. 

2.4.3 Analyseert relevante actuele onderwerpen i.r.t. doelgroepen, organiseert 

voorlichtingsbijeenkomsten en geeft voorlichting, zoals verslavende middelen, financieel 

advies, procedures en voorzieningen. 

2.4.4 Analyseert de inhoud van een sollicitatiebrief en CV en geeft de cliënt advies en feedback bij 

het schrijven daarvan. 
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3.  Profiel: Sociaal-cultureel werker 

3.1 Kennis van Educatie en Activiteiten 

3.1.1 Analyseert de groep deelnemers op alle kenmerken (waaronder niveau, samenstelling, 

(inter)culturaliteit, kracht, behoefte), stemt in overleg met hen activiteit(en) daarop af en 

betrekt waar mogelijk hun sociale netwerk daarbij. 

3.1.2 Analyseert de doelgroep op alle kenmerken, positieve (kracht) en negatieve, en selecteert 

op basis daarvan in overleg met de doelgroep toepasselijke activiteiten op het gebied van 

educatieve activiteiten (taal, omgaan met geld, omgaan met seksuele/culturele diversiteit, 

duurzaamheid, gezondheid) muziek, drama, sport en spel, tuin en natuur (milieu), beeldende 

vorming (waaronder textiele werkvormen, handvaardigheid, fotografie, film, nieuwe media, 

enz). 

3.1.3 Analyseert de doelgroep op alle kenmerken en past bij de uitvoering van activiteiten de juiste 

technieken en spelregels toe en deelt deze met de doelgroep. 

3.1.4 Analyseert de doelgroep op alle kenmerken en brengt relevante kennis en vaardigheden 

over aan de doelgroep 

3.1.5 Beargumenteert de keuze van educatieve en didactische technieken in relatie tot de 

geselecteerde activiteiten voor de doelgroep (waaronder spellen gericht op sociale 

vaardigheden) en de wijze waarop deze keuze in samenspraak met hen tot stand is 

gekomen. 

3.1.6 Evalueert gezamenlijk met de doelgroepen resultaten van uitgevoerde activiteiten, trekt 

samen met hen conclusies en stelt activiteiten bij.  

3.2 (Project) Organisatie, PR en fondswerving 

3.2.1 Onderzoekt (analyseert, evalueert) de behoefte voor een project binnen het SCW. 

3.2.2 Ontwerpt (analyseert, evalueert en creëert)  een methodisch opgezet draaiboek voor een 

project, incl. begroting (waaronder fondswerving). 

3.2.3 Analyseert welke PR werkzaamheden relevant zijn voor het project en voert deze 

werkzaamheden uit. 

3.2.4 Analyseert de wijze en de momenten waarop vrijwilligers en collega’s moeten worden 

aangestuurd binnen de organisatie en tijdens uitvoering van het project en rapporteert 

conclusies daaruit. 

3.3 Maatschappelijke Participatie 

3.3.1 Analyseert een werkgebied met als doel te ontdekken waar behoefte is aan 

maatschappelijke ondersteuning. 

3.3.2 Analyseert en beoordeelt (reflectie)  eigen (sociale) vaardigheden om de doelgroep te laten 

participeren aan de maatschappij (waaronder motiveren, enthousiasmeren, aanpassen). 

3.3.3 Analyseert projecten/activiteiten uit t.b.v. maatschappelijke participatie en rapporteert de 

bevindingen (evaluatie). 

3.3.4 Evalueert de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van projecten, PR, fondswerving, 

trekt hieruit conclusies en legt deze op vereiste wijze vast. 
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3.4 Begeleiden van Groepen  

3.4.1 Analyseert de doelgroep (waaronder op leeftijd, cultuur) en de doelstelling(en) van de 

activiteit en past na evaluatie daarvan de begeleidingsmethodiek aan.  

3.4.2 Herkent groepsdynamische processen en ziet verband tussen eigen gedrag en dat van de 

groep. 

3.4.3 Analyseert verstoringen in de groep en handelt daarnaar (waaronder de-escalerend werken, 

omgaan met agressie en tonen van empathie).  

  


