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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 Protocollen, richtlijnen en werkwijzen van de organisatie 

1.1.1 Analyseert triagemogelijkheden in relatie tot afspraken in de praktijk en kiest de passende 

voor de afspraak en legt dit uit. 

1.1.2 Analyseert relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen in de praktijk in relatie tot 

diverse werkzaamheden en legt dit uit. 

1.1.3 Analyseert richtlijnen t.a.v. beroepsethische situaties zoals omgaan met vertrouwelijke 

informatie over patiënten, beroepsgeheim, kennis over collegae, enz. en legt dit uit. 

1.1.4 Analyseert procedures, protocollen en werkafspraken betreffende patiëntveiligheid in relatie 

tot diverse werkzaamheden en legt dit uit. 

1.1.5 Analyseert relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen binnen het werkveld, 

waaronder de wet BIG en maatregelen m.b.t. stralingshygiëne in relatie tot de 

werkzaamheden van de tandartsassistent en legt dit uit. 

1.1.6 Analyseert de richtlijnen voor tandheelkundige radiologie samenhang met het gebruik van 

röntgenapparatuur in de praktijk en legt dit uit. 

1.1.7 Analyseert voor het werkveld geldende relevante wet- en regelgeving, procedures en 

protocollen m.b.t. kwaliteitszorg, in relatie tot de diverse werkzaamheden en legt dit uit. 

1.1.8 Beargumenteert zijn/haar taakbegrenzing in relatie tot bevoegdheid en bekwaamheid. 

1.2 Communicatieve- en gespreksvaardigheden 

1.2.1 Past communicatieve- en gespreksvaardigheden t.b.v. diverse doelgroepen en 

patiëntgroepen toe en legt keuze uit bij een specifieke patiëntencontact (casus). 

1.2.2 Gebruikt verschillende gesprekstechnieken m.b.t. conflicthantering en grensoverschrijdend 

gedrag en beargumenteert de keuze in een specifieke situatie (casus). 

1.2.3 Past motivatie-, overtuigings- en beïnvloedingstechnieken toe t.b.v. voorlichting, advies en 

instructie en beargumenteert de keuze in een specifieke situatie (casus). 

1.2.4 Past sociale, communicatieve, feedback- en reflectievaardigheden toe in relatie tot collega's. 

1.2.5 Analyseert uitingsvormen van pijn en angst voor, tijdens en na de behandeling en legt 

daarvan de oorzaak uit in relatie tot een specifieke behandeling. 

 

1.3 Algemene ziektebeelden en aandoeningen 

1.3.1 Legt het verband tussen de algehele gezondheid van de patiënt in relatie tot het orofaciale 

gebied. 

1.3.2 Analyseert gegevens uit de medische anamnese voor, tijdens en na de behandeling en in 

relatie tot een specifieke situatie (casus). 

1.4 Tandheelkundige behandelingen 

1.4.1 Kan de patiënt uitleggen wat de duur en de impact van de behandeling is. 

1.4.2 Kan tandheelkundige methoden, behandelingen en de bijbehorende risico's uitleggen aan de 

patiënt.  

1.4.3 Kan de kennis van tandheelkundige behandelingen m.b.t. preventie, parodontologie, 

restauratieve tandheelkunde, prothetische tandheelkunde, endodontie, orthodontie, 
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mondheelkunde, kaakchirurgie en implantologie toepassen bij het plannen van afspraken en 

het toelichten aan de patiënt en het verstrekken van relevante informatie aan de patiënt. 

1.4.4 Kan tandheelkundige methoden, behandelingen en de bijbehorende risico's uitleggen aan de 

patiënt. 

1.4.5 Voert orthodontische tandheelkundige handelingen zoals het verwisselen van draden en 

elastiekjes zelfstandig uit. 

1.4.6 Past vakjargon toe binnen het werkveld. 

1.4.7 Legt het verband tussen tandheelkundige methoden en behandelingen en de bijbehorende 

risico's. 

1.4.8 Voert zelfstandig ondersteunende tandheelkundige taken uit zoals: het droogleggen van het 

behandelgebied , het aanbrengen van een matrix, het nemen van afdrukken, het 

vervaardigen van gipsmodellen, individuele lepels, noodkronen, röntgenfoto’s, het maken 

van mondfoto’s met de intra-orale camera en ringflitser, het verwijderen van hechtingen en 

het verwisselen van draden en elastieken t.b.v. de orthodontische behandeling. 

1.4.9 Assisteert de behandelaar bij tandheelkundige behandelingen volgens de geldende 

richtlijnen (zoals bijvoorbeeld: ergonomie en het principe van "four handed dentistry") m.b.t. 

preventie, parodontologie, restauratieve tandheelkunde, endodontie, kaakchirurgie, 

prothetische tandheelkunde, implantologie en orthodontie. 

1.4.10 Kiest de benodigde apparatuur, materialen en middelen t.b.v. onderzoek en behandeling en 

gebruikt, verwerkt en onderhoudt deze op juiste wijze. 

1.4.11 Past doelgericht voorlichting en advies toe voor, tijdens en na de tandheelkundige 

behandeling  

1.5 Voorlichting, advies en preventie 

1.5.1 Past de kennis over cariës en paropreventie toe tijdens voorlichting en advies. 

1.5.2 Past de benodigde kennis toe tijdens preventieve handelingen, zoals plaquekleurtest en 

instructie mondhygiëne (incl. voedingsadvies), fluoride applicaties en behandelen van 

gevoelige tandhalzen. 

1.5.3 Beargumenteert zijn/haar keuze betreffende de ingezette preventiemaatregelen. 

1.5.4 Past kennis toe van algemene mondverzorging zoals de poetsmethodes, interdentale 

reiniging en voedingsadvies tijdens voorlichting en advies. 

1.6 Triage 

1.6.1 Past kennis m.b.t. ziektes, infecties en beschadigingen in het mondgebied toe en maakt 

hiervan gebruik tijdens triage. 

1.6.2 Analyseert tijdens triage de algehele gezondheidstoestand van de patiënt in relatie tot 

mogelijke afwijkingen van de gezondheid. 

1.7 Organisatie 

1.7.1 Past kennis over telefoontechnieken toe t.b.v. organisatie van de hulpvraag 

1.7.2 Past kennis toe van procedures binnen de tandartspraktijk en het tandtechnisch laboratorium 

t.b.v. het zelfstandig kunnen plannen en organiseren van de diverse opvolgende afspraken. 

1.7.3 Handelt de administratie omtrent de tandheelkundige zorg voor de patiënt af in het 

informatiesysteem, declaratiesysteem en indien van toepassing met de verzekering. 
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1.7.4 Past planning en logistieke processen binnen de praktijk en in relatie tot diverse disciplines 

toe, zoals dental depot, tandtechnicus, mondhygiënist, gedifferentieerd tandarts en 

specialist. 

1.8 Samenwerken met diverse disciplines 

1.8.1 Analyseert een spoedeisende hulpvraag op kenmerken in relatie tot een afspraak of advies 

en overlegt bij twijfel met de behandelaar. 

1.8.2 Past sociale, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden toe in de omgang met 

collega's en andere werkcontacten. 

1.9 Kwaliteitszorg 

1.9.1 Herkent de verschillen tussen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg van aangrenzende 

disciplines. 

1.9.2 Legt m.b.t. de werkzaamheden in de praktijk de relatie tussen verschillende aangrenzende 

disciplines binnen tandheelkundige zorg. 

1.9.3 Past kwaliteit(zorg)systemen toe in de tandartspraktijk. 

1.9.4 Formuleert de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen binnen 

de organisatie in relatie tot de eigen taken. 

1.10 Deskundigheidsbevordering 

1.10.1 Analyseert relevante vakliteratuur, scholingsaanbod en actuele ontwikkelingen in de 

mondzorg en presenteert dit aan collega's. 

1.10.2 Beheerst de kenmerken van professionaliteit in het uitvoeren van het beroep. 

1.11 Anatomie, fysiologie en pathologie 

1.11.1 Analyseert tijdens werkzaamheden  kenmerken van anatomie, fysiologie en pathologie van 

het orofaciale gebied en legt belang daarvan uit. 

1.11.2 Analyseert tijdens werkzaamheden  verband tussen anatomie en röntgenopnamen en legt 

belang daarvan uit. 

1.12 Geneesmiddelen in relatie tot de behandeling en medische noodsituaties 

1.12.1 Past kennis van geneesmiddelen toe in relatie tot de behandeling van bijvoorbeeld pijn, 

infectie, allergie, bloeding en droge mond. 

1.12.2 Verzorgt receptuur en legt deze klaar ter ondertekening van de behandelaar. 

1.12.3 Beoordeelt of binnen een situatie EHBO verleend moet worden en waaruit deze 

hulpverlening bestaat en met welk doel deze worden verricht. 


