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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 

brancheverbijzonderingen) worden de kennisaspecten en de daarbij behorende (kennis)leerresultaten 
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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 Zorg- en begeleidingscontext 

1.1.1 Past kennis van de verschillende groepen zorgvragers binnen de branches met hun 

specifieke kenmerken toe binnen de beroepscontext. 

1.1.2 Beschrijft de verschillende soorten zorgsettingen binnen de branche waar de verzorgende 

werkzaam kan zijn, de kenmerken daarvan en vanuit welke visie de zorgverlening 

vormgegeven kan worden. 

1.1.3 Past kennis toe over de verschillende disciplines waar de verzorgende mee te maken kan 

krijgen, hun taakgebied, hun werkzaamheden en de grenzen tussen de taakgebieden. 

1.1.4 Past kennis toe over ketenzorg binnen de beroepscontext. 

1.1.5 Analyseert op basis van observatie en interpretatie, en verklaart de mogelijkheid tot 

samenwerking en afstemming met verschillende disciplines binnen de beroepscontext. 

1.1.6 Analyseert op basis van observatie hoe de verzorgende beroepsuitoefening plaatsvindt, 

vergelijkt die met de relevante wettelijke kaders en regelgeving en verklaart of de 

beroepsuitoefening valt binnen de wettelijke kaders. 

1.2 Communicatie, coaching en begeleiding 

1.2.1 Kiest een vorm van communicatie en past de eisen, die gesteld worden aan een effectieve 

communicatie, toe binnen de beroepscontext. 

1.2.2 Kiest een passende gespreksvorm binnen de gegeven situatie en legt uit op waarom deze 

de beste is en past deze toe in de beroepscontext. 

1.2.3 Werkt de-escalerend en past indien nodig methodische conflicthantering toe binnen de 

beroepscontext. 

1.2.4 Kiest een passende vorm van samenwerkingsrelatie, bouwt deze op, onderhoudt en bouwt 

deze waar nodig af.  

1.2.5 Kiest een passende coaching stijl op basis van argumenten en past deze toe binnen de 

beroepscontext.  

1.2.6 Kiest in de beroepscontext de juiste begeleidingsmethodiek en past deze toe. 

1.2.7 Kiest een passende groepsbegeleidingsmethodiek en past deze toe binnen de 

beroepscontext. 

1.2.8 Past kennis toe over zelfregie, zelfmanagement, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, 

hun kenmerken en de mogelijk beïnvloedende factoren toe binnen de beroepscontext.  

1.2.9 Past kennis toe over interculturele communicatie met bijbehorende kenmerken en mogelijk 

beïnvloedende factoren binnen de beroepscontext. 

1.2.10 Past kennis toe over de kenmerken en aandachtspunten van werk- en stagebegeleiding en 

begeleiding van vrijwilligers binnen de beroepscontext. 

1.3 Functioneren van de mens 

1.3.1 Past kennis toe over gezond/normaal functioneren van de mens op lichamelijk en 

psychosociaal gebied toe. 

1.3.2 Past kennis toe over de verschillende levensfasen van de mens, de kenmerken, 

gezondheidsrisico's en de hieruit voortvloeiende consequenties voor het zelfmanagement 

binnen de beroepscontext. 
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1.3.3 Past kennis toe over veel voorkomende ziektebeelden, stoornissen en beperkingen, hun 

oorzaken, symptomen en consequenties voor het functioneren op lichamelijk en 

psychosociaal gebied van de mens binnen de beroepscontext. 

1.3.4 Signaleert op basis van kennis, gezond functioneren en disfunctioneren bij zorgvragers en 

handelt daarna binnen de beroepscontext. 

1.3.5 Past kennis toe over verschillende coping stijlen, hun mogelijke verschijningsvormen en 

doelmatigheid binnen de beroepscontext. 

1.4 Methodisch werken en denken 

1.4.1 Past kennis toe over doel, functie en methodiek van het zorgproces en aandachtspunten 

daarin binnen de beroepscontext.  

1.4.2 Past kennis toe van doel, functie en methodiek van signaleren en rapporteren(zowel 

mondeling als schriftelijk) en de interpretatie hiervan toe binnen de beroepscontext.  

1.4.3 Past kennis toe over doel en functie van visie op zorg binnen eigen handelen binnen de 

beroepscontext.  

1.4.4 Past de methodiek van het klinisch redeneren toe binnen de beroepscontext.  

1.4.5 Past kennis toe over verschillende stappen in het begeleidingsproces, aandachtspunten 

hierin, gericht op de individuele zorgvrager of een groep zorgvragers toe binnen de 

beroepscontext. 

1.4.6 Kiest de juiste methodiek ten aanzien van voorlichting, advies en instructie geven en past 

deze toe binnen de beroepscontext binnen de beroepscontext. 

1.4.7 Signaleert mogelijke punten van verbetering op micro- en mesoniveau en beschrijft 

mogelijkheden om veranderingen in gang te zetten( bijvoorbeeld PDCA) binnen de 

beroepscontext. 

1.4.8 Past kennis over methodische werkbegeleiding toe bij het begeleiden en inwerken van 

nieuwe collega's, stagiairs, mantelzorgers en vrijwilligers. 

1.5 Zorgtaken  

1.5.1 Verleent planmatig zorg en houdt daarbij rekening met beïnvloedende factoren, waaronder 

culturele verschillen, protocollen, richtlijnen, hygiëne voorschriften, ARBO en inzet van juiste 

(hulp-) middelen en materialen en past deze toe binnen de beroepscontext. 

1.5.2 Past kennis toe bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van gevolgen van 

gezondheidsrisico's op lichamelijk en psychosociaal gebied binnen de beroepscontext en 

legt uit. 

1.5.3 Biedt ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van een huishouden op individueel en of 

groepsniveau, rekening houdend met hygiëne en voedselveiligheid voorschriften, wetgeving 

(ARBO) en met de juiste inzet van middelen en materialen binnen de beroepscontext. 

1.5.4 Handelt vlg. protocol van de verplichte verpleegtechnische handelingen binnen de 

beroepscontext Handelt vlg. protocol van de keuze verpleegtechnische handelingen binnen 

de beroepscontext en legt uit.  

1.5.5 Past kennis toe van de werking, bijwerkingen en toepassing van gebruiksvormen/ 

verschijningsvormen van veel voorkomende medicijnen binnen de beroepscontext en legt 

uit.  

1.5.6 Past richtlijnen bij EHBO toe en legt de toepassing binnen de gegevens casus uit. 

1.5.7 Past kennis van gezond gedrag toe en legt uit. 
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1.5.8 Past kennis toe van veel voorkomende observatie- en scoringslijsten/voorschriften om 

(gezondheids)risico's te kunnen inschatten binnen de beroepscontext en legt uit 

1.6 Ontwikkelingen en innovaties in de zorg  

1.6.1 Analyseert de voor- en nadelen van de technologische ontwikkelingen in relatie tot de eigen 

beroepspraktijk. 

1.6.2 Analyseert op welke wijze veranderingen in de wetgeving wat betreft kwaliteit en 

financiering, gevolgen heeft voor de zorgverlening in relatie tot de verschillende branches 

van de gezondheidszorg.  

1.7 Professionele ontwikkeling  

1.7.1 Past kennis van het beroep van verzorgende IG toe en stelt verschillen vast tussen de 

verzorgende en de andere zorgverleners/mantelzorgers en legt uit..  

1.7.2 Verantwoordt bij dilemma's in de zorg keuzes die zij maakt op basis van relevante wetgeving 

en beroepscode en/of juridische kaders van het verzorgend beroep. 

1.7.3 Formuleert vragen over de uitvoering van verzorgende taken en betrekt hierbij 

overeenkomsten en verschillen tussen de theorie en praktijk.  

1.7.4 Gebruikt een bij haar passende reflectiemethode en benoemt verbeterpunten voor haar 

professioneel handelen en/of vergroot hiermee haar handelingsrepertoire. 

1.7.5 Hanteert haar eigen grenzen en toont zich assertief tijdens de uitvoering van haar werk en 

houdt hierbij rekening met de regels van feedback en aspecten van de beroepshouding.  

1.7.6 Vertaalt informatie uit betrouwbare bronnen op een begrijpelijke manier naar haar cliënten, 

mantelzorgers en collega's.  

1.7.7 Herkent knelpunten in de zorgverlening en in het team-functioneren en neemt haar eigen 

verantwoordelijkheid in de oplossing daarvan en legt uit. 
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Verzorgende IG Brancheverbijzonderingen 

Alle benoemde leerresultaten voor het basisdeel Verzorgende IG gelden ook voor de 

brancheverbijzonderingen van het kwalificatiedossier. Daarnaast zijn er per brancheverbijzondering 

nog een aantal specifieke leerresultaten benoemd: 

2. Brancheverbijzondering: Verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 

2.1 Zorg en begeleidingscontext 

2.1.1 Past kennis toe van de verschillende groepen zorgvragers binnen de VVT-branche met hun 

specifieke kenmerken binnen de beroepscontext. 

2.1.2 Past kennis toe van de sociale kaart binnen de branchespecifieke beroepscontext. 

2.2 Communicatie, coaching en begeleiding 

2.2.1 Kiest in de beroepscontext de juiste branchespecifieke begeleidingsmethodiek en past deze 

toe. 

2.3 Functioneren van de mens 

2.3.1 Past kennis toe over relevante ziektebeelden, stoornissen en beperkingen, hun oorzaken, 

symptomen en consequenties voor het functioneren op lichamelijk en psychosociaal gebied 

van de mens binnen de branchespecifieke beroepscontext. 

2.4 Methodisch werken en denken 

2.4.1 Past kennis toe over doel, functie en methodiek van het zorg- en begeleidingsproces en 

aandachtspunten daarin binnen de branchespecifieke beroepscontext.  

2.5 Zorgtaken  

2.5.1 Verleent planmatig zorg binnen de woonsituatie en houdt daarbij rekening met 

beïnvloedende factoren, zoals culturele verschillen, protocollen, richtlijnen, hygiëne 

voorschriften, ARBO en inzet van juiste (hulp-)middelen en materialen en past deze toe 

binnen de branchespecifieke beroepscontext. 

2.5.2 Past kennis toe van het opbouwen, onderhouden en herstellen van een sociaal netwerk. 

2.6 Ontwikkelingen en innovaties in de zorg  

2.7 Professionele ontwikkeling  

2.7.1 Past kennis toe van het branchespecifieke kwaliteitskader. 
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3.  Brancheverbijzondering: Gehandicaptenzorg 

3.1 Zorgcontext 

3.1.1 Past kennis toe van de verschillende groepen zorgvragers binnen de branche 

Gehandicaptenzorg met hun specifieke kenmerken binnen de beroepscontext. 

3.1.2 Past kennis toe van de sociale kaart binnen de branchespecifieke beroepscontext. 

3.2 Communicatie, coaching en begeleiding 

3.2.1 Kiest in de beroepscontext de juiste branchespecifieke begeleidingsmethodiek en past deze 

toe. 

3.2.2 Past kennis toe van de specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften bij zorgvragers binnen 

de beroepscontext. 

3.2.3 Past kennis toe van kwaliteit van bestaan, autonomie en empowerment binnen de 

beroepscontext 

3.3 Functioneren van de mens 

3.3.1 Past kennis toe over relevante ziektebeelden, stoornissen en beperkingen, hun oorzaken, 

symptomen en consequenties voor het functioneren op lichamelijk en psychosociaal gebied 

van de mens binnen de branchespecifieke beroepscontext. 

3.3.2 Past kennis toe van de meest voorkomende leer-, opvoedings- en gedragsproblemen bij 

zorgvragers binnen de beroepscontext. 

3.3.3 Past kennis toe van het lichamelijk, verstandelijk en zintuigelijk functioneren van zorgvragers 

binnen de beroepscontext. 

3.4 Methodisch werken en denken 

3.4.1 Past kennis toe over doel, functie en methodiek van het zorg- en begeleidingsproces en 

aandachtspunten daarin binnen de branchespecifieke beroepscontext.  

3.5 Zorgtaken  

3.5.1 Past kennis toe van het opbouwen, onderhouden en herstellen van een sociaal netwerk. 

3.6 Ontwikkelingen en innovaties in de zorg  

3.7 Professionele ontwikkeling  

3.7.1 Past kennis toe van het branchespecifieke kwaliteitskader. 
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4. Brancheverbijzondering: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

4.1 Zorg en begeleidingscontext 

4.1.1 Past kennis toe van de verschillende groepen zorgvragers binnen de GGZ-branche met hun 

specifieke kenmerken binnen de beroepscontext. 

4.2 Communicatie, coaching en begeleiding 

4.2.1 Kiest in de beroepscontext de juiste branchespecifieke begeleidingsmethodiek en past deze 

toe. 

4.2.2 Kiest in de beroepscontext de juiste supportmethodiek en past deze toe. 

4.2.3 Kiest in de beroepscontext de juiste onderhandelmethodiek en past deze toe. 

4.2.4 Past kennis toe van de kernbegrippen van psycho-educatie. 

4.3 Functioneren van de mens 

4.3.1 Past kennis toe over relevante psychische en psychiatrische ziektebeelden, stoornissen en 

beperkingen, hun oorzaken, symptomen en consequenties voor het functioneren op 

lichamelijk en psychosociaal gebied van de mens binnen de beroepscontext. 

4.4 Methodisch werken en denken 

4.4.1 Past kennis toe over doel, functie en methodiek van het zorg- en begeleidingsproces en 

aandachtspunten daarin binnen de branchespecifieke beroepscontext.  

4.5 Zorgtaken  

4.5.1 Past kennis toe van het opbouwen, onderhouden en herstellen van een sociaal netwerk. 

4.6 Ontwikkelingen en innovaties in de zorg  

4.7 Professionele ontwikkeling  

4.7.1 Past kennis toe van het branchespecifieke kwaliteitskader.  
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5.  Brancheverbijzondering: Kraamzorg 

5.1 Zorgcontext 

5.1.1 Past kennis toe van de verschillende groepen zorgvragers binnen de VVT-branche met hun 

specifieke kenmerken binnen de beroepscontext. 

5.1.2 Past kennis toe van de sociale kaart binnen de branchespecifieke beroepscontext. 

5.2 Communicatie, coaching en begeleiding 

5.2.1 Kiest in de beroepscontext de juiste branchespecifieke begeleidingsmethodiek en past deze 

toe. 

5.2.2 Kiest in de beroepscontext de juiste onderhandelmethodiek en past deze toe. 

5.3 Functioneren van de mens 

5.3.1 Past kennis toe van de fasen van baring binnen de beroepscontext. 

5.3.2 Past kennis toe van baringsmethoden binnen de beroepscontext. 

5.3.3 Past kennis toe over de pathologie van de bevalling en kraamperiode binnen de 

beroepscontext. 

5.3.4 Past kennis toe over relevante ziektebeelden in de Kraamzorg gericht op de barende, de 

kraamvrouw en de pasgeborene 

5.4 Methodisch werken en denken 

5.4.1 Past kennis toe over doel, functie en methodiek van het zorg- en begeleidingsproces en 

aandachtspunten daarin binnen de branchespecifieke beroepscontext.  

5.5 Zorgtaken  

5.5.1 Handelt vlg. protocol van de partusassistentie binnen de beroepscontext 3 en beschrijft de 

risico's van het assisteren bij de partus en maatregelen ter voorkoming en inperking van de 

gevolgen van deze risico's.   

5.5.2 Past kennis toe over borst- en kunstvoeding 

5.5.3 Past kennis toe van het opbouwen, onderhouden en herstellen van een sociaal netwerk. 

5.6 Ontwikkelingen en innovaties in de zorg  

5.7 Professionele ontwikkeling  

5.7.1 Past kennis toe van het branchespecifieke kwaliteitskader.  

 


