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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. Dienstverlening basis 

1.1 Voeding  

1.1.1 Geeft voorbeelden van mogelijkheden om social media bij bereiding van voeding in te zetten 

1.1.2 Verwerkt eenvoudige administratieve gegevens en past daarvoor ICT (softwareprogramma) 

op de juiste wijze toe 

1.1.3 Past tijdens eenvoudige werkzaamheden rondom voeding HACCP-normen rondom voeding 

toe en geeft daarvan een voorbeeld 

1.1.4 Maakt duidelijk welke algemene hygiëneregels van belang zijn bij het bereiden van voeding 

en drank. 

1.1.5 Legt de betekenis van de ‘richtlijnen’ van de "Schijf van 5" uit. 

1.1.6 Benoemt kenmerken van gangbare diëten en geeft daarvan voorbeelden 

1.1.7 Benoemt kenmerken van veelvoorkomende voedselallergieën en geeft daarvan voorbeelden 

1.1.8 Benoemt (cultuurgebonden) gewoontes op het gebied van voeding en geeft daarvan 

voorbeelden van 

1.1.9 Benoemt (cultuurgebonden) wensen op het gebied van voeding en geeft daarvan 

voorbeelden 

1.1.10 Benoemt maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van voeding en gezondheid en geeft 

voorbeelden  

1.1.11 Benoemt belangrijke kenmerken in de opvoeding voor de beheersing van lichaamsgewicht 

van de kinderen en geeft daarvan voorbeelden 

1.1.12 Legt verschillende bereidingstechnieken van voeding en dranken uit en maakt duidelijk 

welke materialen en middelen daarbij worden ingezet  

1.1.13 Verwerkt digitale gegevens en voert licht administratief werk uit (HACCP). 

1.1.14 Controleert de voorraad op dreigende tekorten, vult deze aan en legt uit hoe (werkwijze) 

1.1.15 Controleert de voorraad op houdbaarheid en legt uit waarom 

1.2 Schoonmaak, onderhoud en herstel 

1.2.1 Benoemt kenmerken van de verschillenede onderdelen van een schoonmaakrooster en legt 

uit welke voor zijn werk van belang zijn. 

1.2.2 Benoemt kenmerken die van belang zijn in een specifieke werksituatie voor het werken 

volgens het opgestelde schoonmaakrooster/werkplan.  

1.2.3 Legt uit wat het gevolg is voor het werken volgens het opgestelde 

schoonmaakrooster/werkplan in een specifieke werksituatie 

1.2.4 Benoemt mogelijkheden voor toepassing van social media binnen de beroepspraktijk 

1.2.5 Geeft voorbeelden van toepassing van ICT binnen de beroepspraktijk 

1.2.6 Geeft kenmerken van een specifiek toepassingsgebied en legt uit welke 

schoonmaakmaterialen en middelen daar gebruikt moeten worden 

1.2.7 Past de algemene hygiëneregels toe tijdens schoonmaakwerkzaamheden en legt uit 

1.2.8 Benoemt algemene regels rondom milieubewust werken bij huishoudelijke werkzaamheden 

en geeft voorbeelden 

1.2.9 Past voorschriften met betrekking tot ergonomie toe en geeft voorbeelden 

1.2.10 Past voorschriften met betrekking tot werkomgeving en veiligheid toe en geeft voorbeelden 
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1.2.11 Past voorschriften volgens de Arbo wet met betrekking tot de eigen werkzaamheden toe en 

geeft voorbeelden 

1.2.12 Past voorschriften voor werkomgeving en veiligheid volgens de Arbo wet met betrekking tot 

de eigen werkzaamheden toe en geeft voorbeelden 

1.2.13 Benoemt eigenschappen van diverse gereedschappen die nodig zijn bij onderhoud- en 

herstelwerkzaamheden en legt uit 

1.2.14 Past veiligheidsvoorschriften bij onderhoud- en herstelwerkzaamheden toe (bijv. van 

elektrische apparatuur, diverse gereedschappen en hulpmiddelen) en geeft daarvan 

voorbeelden 

1.2.15 Maakt gebruik van gebruiksaanwijzingen of handleidingen en legt werkwijze uit aan de hand 

van een voorbeeld  

1.3 Voorraadbeheer 

1.3.1 Geeft voorbeelden van toepassing van social media en ICT bij het controleren van 

voorraden 

1.3.2 Voert administratieve taken voor eenvoudige voorraadbeheer uit volgens ICT (software) van 

het betreffende bedrijf 

1.3.3 Benoemt verschillende richtlijnen voor de opslag van goederen en producten en legt uit 

waarom. 

1.3.4 Benoemt verschillende richtlijnen voor de opslag van goederen en producten en geeft 

voorbeelden van wet- en regelgeving daarbij. 

1.3.5 Geeft daarvan een voorbeeld van een specifieke bedrijfsrichtlijn voor de opslag van 

goederen en producten  

1.3.6 Benoemt de verschillende procedures voor goederenontvangst en geeft daarvan een 

voorbeeld 

1.3.7 Geeft daarvan een voorbeeld van een procedure die past bij de goederen die worden 

ontvangen. 

1.3.8 Legt uit wat de betekenis van de informatie op verschillende etiketten is 

1.3.9 Legt uit wat de betekenis van de informatie in verschillende in handleidingen is. 

1.3.10 Geeft daarvan een voorbeeld van kostenbewust werken bij voorraadbeheer binnen de 

beroepspraktijk en legt uit wat de belangrijkste aspecten daarbij zijn 

1.4 Hospitality 

1.4.1 Geeft voorbeelden van social media en ICT zoals die worden toegepast binnen hospitallity in 

de beroepspraktijk. Legt uit wat de betekenis daarvan is voor de cliënt/ of voor de naasten/ 

of voor de instelling/ of voor 

1.4.2 Benoemd aan de hand van voorbeelden belangrijke aspecten van verschillende inrichtingen 

zoals werk-, activiteiten- en/of verblijfsruimte 

1.4.3 Benoemt aan de hand van voorbeelden aspecten van sociale vaardigheden - met name 

klantvriendelijkheid - binnen de diversiteit van de samenleving, 

1.4.4 Benoemt aan de hand van voorbeelden aspecten van sociale vaardigheden - met name 

klantvriendelijkheid - specifiek in de beroepspraktijk. 

1.4.5 Benoemt aan de hand van voorbeelden aspecten van empathisch vermogen - met name 

klantvriendelijkheid  

1.4.6 Benoemt feedbackvaardigheden en geeft daarvan een voorbeeld uit de eigen situatie 
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1.4.7 Benoemt aan de hand voor voorbeelden aspecten van assertiviteit  

1.4.8 Benoemt diverse gesprekstechnieken en geeft daarvan een voorbeeld uit de eigen situatie 

1.4.9 Benoemt aspecten van klachtenprocedures binnen de beroepspraktijk 

1.4.10 Benoemt aspecten van kwaliteitszorg binnen de beroepspraktijk en geeft daarvan 

voorbeelden 

1.4.11 Benoemt het belang voor zichzelf van deskundigheidsbevordering binnen de beroepspraktijk  

1.4.12 Benoemt het belang van deskundigheidsbevordering van de medewerkers voor de 

beroepspraktijk 

1.5 Veiligheid 

1.5.1 Benoemt de mogelijkheden van gebruik en toepassing van social media en internet binnen 

de beroepspraktijk en geeft daarvan een voorbeeld 

1.5.2 Benoemt de mogelijkheden en de risico’s van social media en internet binnen de 

beroepspraktijk en geeft daarvan een voorbeeld 

1.5.3 Benoemt aspecten van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en geeft daarvan een 

voorbeeld 

1.5.4 Benoemt aan de hand van voorbeelden het belang van richtlijnen en protocollen voor de 

veiligheid binnen de beroepscontext (bijv. bij ontruiming) 

1.5.5 Benoemt aan de hand van voorbeelden aspecten van veiligheid van middelen, materialen en 

faciliteiten 

1.5.6 Legt aan de hand van voorbeelden uit wat risico's en onveilige situaties zijn binnen de 

beroepscontext 

1.5.7 Legt grenzen van eigen bevoegdheid uit en geeft daarvan een voorbeeld 

1.5.8 Legt aan de hand van voorbeelden uit wat onveilige situaties betekenen voor zorg en 

aandacht van de betrokkenen en voor zichzelf  

1.5.9 Maakt aan de hand van een voorbeeld een voorbeeld rapportage van incidenten en 

onveilige situaties 

1.6 Methodisch werken 

1.6.1 Benoemt voor het methodisch werken binnen de beroepspraktijk toepassingen van ict-

mogelijkheden 

1.6.2 Benoemt aspecten voor het belang van methodisch werken binnen de beroepspraktijk en 

geeft daarvan een voorbeeld 

1.6.3 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de onderdelen van een werkplan en legt uit 

1.6.4 Benoemt betekenis en belang van gekregen feedback op eigen handelen en geeft daarvan 

een voorbeeld 

1.6.5 Benoemt betekenis en belang van evaluatie van eigen handelen en geeft daarvan een 

voorbeeld 

1.7 Functioneren als beroepsbeoefenaar 

1.7.1 Benoemt de verschillende manieren van leren en legt uit 

1.7.2 Benoemt de verschillende manieren van deskundigheidsbevordering en legt uit 

1.7.3 Geeft voorbeelden van verschillende overlegvormen uit de beroepspraktijk  

1.7.4 Legt zijn eigen rol binnen verschillende overlegvormen uit de beroepspraktijk uit 
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1.7.5 Legt de eigen rol en verantwoordelijkheden (taken) binnen de beroepscontext uit in relatie tot 

collega’s en geeft daarvan een voorbeeld 

1.7.6 Legt de eigen rol en verantwoordelijkheden (taken) binnen de beroepscontext uit in relatie tot 

leidinggevende en geeft daarvan een voorbeeld 

1.7.7 Legt de eigen rol en verantwoordelijkheden (taken) binnen de beroepscontext uit in relatie tot 

de opdrachtgever 
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2. Profiel: Medewerker facilitaire dienstverlening 

2.1 Gebouwbeheer 

2.1.1 Kan meldingen uit het Facilitair Informatie Management Systeem FIMS uitvoeren aan de 

hand van een voorbeeld. 

2.1.2 Benoemt verschillende gebruiksmogelijkheden van het pand en geeft daarvan een voorbeeld 

2.1.3 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de verschillende gebouwinstallaties. 

2.1.4 Geeft voorbeeld(en) van servicegericht handelen in praktijk en legt uit 

2.1.5 Benoemt diverse aspecten binnen administratie van uitgevoerde werkzaamheden en legt 

belang daarvan uit 

2.1.6 Geeft voorbeelden van gebruiksmogelijkheden van verschillende soorten 

reinigingsapparatuur en legt uit 

2.1.7 Benoemt diverse aspecten van het schoonmaakwerkplan en legt knelpunten uit 

2.1.8 Legt aan de hand van een voorbeeld de betekenis uit van de wet- en regelgeving met 

betrekking tot hygiënecode 

2.1.9 Legt aan de hand van een voorbeeld de betekenis uit van de wet- en regelgeving met 

betrekking tot ARBO. 

2.1.10 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot ongewenst gedrag uit,  

2.1.11 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot veiligheid uit  

2.1.12 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot ARBO uit  

2.1.13 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot milieu uit 

2.1.14 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot kwaliteitszorg uit 

2.1.15 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot ergonomisch werken 

uit  

2.1.16 Legt aan de hand van een voorbeeld de richtlijnen met betrekking tot kostenbewust werken 

uit. 

2.2 Logistiek 

2.2.1 Legt aan de hand van een voorbeeld verschillende aspecten van service gericht handelen uit 

met betrekking tot goederen  

2.2.2 Legt aan de hand van een voorbeeld verschillende aspecten van service gericht handelen uit 

met betrekking tot personen. 

2.2.3 Herkent aspecten van de routing in en om het gebouw. 

2.3.4 Gebruikt verschillende transport mogelijkheden in relatie tot de te transporteren goederen 

en/of personen. 

2.2.5 Benoemt aan de hand van een voorbeeld veiligheidsaspecten bij het transport van goederen 

en legt belang daarvan uit 

2.2.6 Benoemt aan de hand van een voorbeeld veiligheidsaspecten bij het transport van personen 

en legt belang daarvan uit 

 

2.3 Cateringwerkzaamheden 

2.3.1 Benoemt aan de hand van een voorbeeld basisprincipes van bereiden en legt uit 

2.3.2 Benoemt aan de hand van een voorbeeld basisprincipes van bewaren en legt uit 
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2.3.3 Benoemt aan de hand van een voorbeeld basisprincipes van serveren en legt uit 

2.3.4 Benoemt aspecten van voedingsleer en geeft voorbeelden daarvan bij veelvoorkomende 

diëten. 

2.3.5 Benoemt aspecten van bereidingstechnieken bij de verschillende voedingswaren en geeft 

daarvan voorbeelden 

2.3.6 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de wensen van de gast en legt uit hoe zijn/haar 

reactie daarop kan zijn 

2.3.7 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de werkwijze bij het vullen van automaten 

2.3.8 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de werkwijze bij het vullen van buffetten 

2.3.9 Benoemt aan de hand van voorbeeldendiverse producten en legt de juiste bereidingswijze 

daarvan uit 

2.3.10 Geeft aan de hand van een voorbeeld aspecten van de wet en regelgeving (HACCP) die 

voor catering in die situatie  

2.3.11 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de inzet van de juiste materialen en middelen 
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3. Profiel: Helpende Zorg en Welzijn 

3.1 Persoonlijke zorg en ADL 

3.1.1 Benoemt aan de hand van een voorbeeld over (ziekte, dieet, gedrag) aspecten over de 

bouw en functie van het menselijk lichaam die daarbij van belang zijn/ een rol in spelen 

3.1.2 Benoemt de ontwikkelingsfases van specifieke doelgroepen op lichamelijk gebied en geeft 

daarvan een voorbeeld. 

3.1.3 Benoemt de ontwikkelingsfases van specifieke doelgroepen op motorisch gebied en geeft 

daarvan een voorbeeld. 

3.1.4 Benoemt de ontwikkelingsfases van a specifieke doelgroepen op cognitief gebied en geeft 

daarvan een voorbeeld. 

3.1.5 Benoemt de ontwikkelingsfases van specifieke doelgroepen op sociaal gebied en geeft 

daarvan een voorbeeld. 

3.1.6 Benoemt de ontwikkelingsfases van specifieke doelgroepen op seksueel gebied en geeft 

daarvan een voorbeeld. 

3.1.7 Benoemt aan de hand van een voorbeeld symptomen van ziektes die veel binnen het 

werkveld van zorg en welzijn voorkomen. 

3.1.8 Benoemt de uitgangspunten van gezonde voeding en geeft voorbeelden daarbij van 

veelvoorkomend diëten volgens de richtlijnen van het voedingscentrum. 

3.1.9 Benoemt kenmerken van het eet- en drinkgedrag van cliënten binnen de beroepspraktijk en 

geeft daarvan een voorbeeld. 

3.1.10 Benoemt de gebruiken en gewoontes ten aanzien van ADL/ voeding van cliënten met een 

specifieke sociaal-culturele achtergrond en geeft daarvan een voorbeeld. 

3.1.11 Benoemt aan de hand van een voorbeeld diverse aspecten van persoonlijke zorg en ADL 

3.1.12 Benoemt aan de hand van een voorbeeld over een verandering verschillende manieren om 

zelfredzaamheid te bevorderen bij persoonlijke zorg en ADL  

3.1.13 Benoemt de eigen grenzen in de context van persoonlijke zorg en geeft daarvan een 

voorbeeld 

3.1.14 Benoemt de eigen grenzen in de context van ADL en geeft daarvan een voorbeeld 

3.1.15 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de functie en het belang van het zorgplan 

3.1.16 Benoemt veel voorkomende (technologische) hulpmiddelen en materialen bij de persoonlijke 

verzorging en geeft daarvan een voorbeeld 

3.1.17 Benoemt veel voorkomende (technologische) hulpmiddelen en materialen bij ADL en geeft 

daarvan een voorbeeld 

3.1.18 Benoemt veel voorkomende (technologische) methoden bij de persoonlijke verzorging en 

geeft daarvan een voorbeeld 

3.1.19 Benoemt veel voorkomende methoden bij ADL en geeft daarvan een voorbeeld 

3.2 Wonen en huishouden (HDL) 

3.2.1 Benoemt aan de hand van een voorbeeld veel voorkomende (technologische) hulpmiddelen 

en materialen in de huishouding van de leefomgeving 

3.2.2 Benoemt aan de hand van een voorbeeld veel voorkomende (technologische) methoden in 

de huishouding van de leefomgeving 
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3.2.3 Benoemt aan de hand van een voorbeeld veiligheidsaspecten die van belang zijn voor het 

inrichten van de leefomgeving 

3.2.4 Benoemt aspecten voor het veilig en sfeervol inrichten van de leefomgeving die van belang 

zijn voor het welbevinden en veiligheid van de cliënt en geeft daarvan een voorbeeld 

3.2.5 Benoemt aan de hand van een voorbeeld verschillende schoonmaakmiddelen en 

schoonmaakmaterialen binnen de beroepscontext 

3.2.6 Benoemt aan de hand van een voorbeeld procedures met betrekking tot 

schoonmaakwerkzaamheden binnen de beroepscontext. 

3.2.7 Benoemt aan de hand van een voorbeeld verschillende manieren om de zelfredzaamheid 

van de cliënt ten aanzien van huishoudelijke werkzaamheden te stimuleren 

3.2.8 Benoemt verschillende manieren van rapporteren uit de eigen beroepspraktijk 

3.3 Activiteiten (sociaal en (re)creatief) 

3.3.1 Benoemt aan de hand van een voorbeeld (verschillende doelgroepen) de passende sociale 

en (re) creatieve activiteiten. 

3.3.2 Bereidt aan de hand van een voorbeeld een groepsactiviteit voor met behulp van standaard 

lijsten/formulieren/ICT 

3.3.3 Beschrijft aan de hand van een voorbeeld de evaluatie van een groepsactiviteit met behulp 

van standaard formulieren/ICT (volgens bedrijfsregels) 

3.3.4 Benoemt aan de hand van een specifieke doelgroep de diverse doelstellingen die hij 

daarmee wil behalen en geeft daarvan een voorbeeld 

3.3.5 Benoemt aan de hand van een specifieke doelgroep diverse activiteiten die hij kan uitvoeren 

en geeft daarvan een voorbeeld 

3.3.6 Beschrijft het verloop van een activiteit volgens een standaard methode zoals die is 

uitgevoerd voor een specifieke doelgroep  

3.3.7 Benoemt aspecten van interactie bij individuele activiteiten en geeft daarvan een voorbeeld 

3.3.8 Benoemt aan de hand van voorbeelden de doelstellingen van uit te voeren activiteiten 

3.3.9 Benoemt aan de hand van een voorbeeld aspecten van groepsprocessen die plaats vinden 

tijdens een activiteit 

3.4 Professionalisering 

3.4.1 Geeft een voorbeeld met aspecten van relevante wet- en regelgeving in de sector zorg en 

welzijn (waaronder: zorgprotocollen, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, GGD 

en Inspectie GZ) en legt uit 

3.4.2 Geeft een voorbeeld van sociale problematiek (waaronder huiselijk geweld, 

kindermishandeling, seksueel misbruik en (zelf) verwaarlozing) en legt uit 

3.4.3 Geeft een voorbeeld van de geldende richtlijnen, met betrekking tot o.a. ongewenst gedrag, 

hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken, en 

legt uit 

3.4.4 Geeft een voorbeeld van goede communicatieve vaardigheden en legt uit 

3.4.5 Geeft een voorbeeld van zelf- en samenredzaamheid en legt uit 

3.4.6 Benoemt verschillende aspecten van eenvoudige gesprekstechnieken, geeft daarvan een 

voorbeeld en legt uit 

3.4.7 Benoemt aspecten voor eigen deskundigheidsbevordering binnen de sector zorg en welzijn 

en legt uit 
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4. Profiel: Medewerker sport en recreatie 

4.1 Assisteren bij activiteiten en evenementen 

4.1.1 Geeft voorbeelden van soorten Sport en Recreatie activiteiten  

4.1.2 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de keus (eigenschappen) voor het gebruik van 

hulpmiddelen 

4.1.3 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de eigenschappen en het onderhoud van 

hulpmiddelen 

4.1.4 Geeft voorbeelden van sportieve- en recreatieve activiteiten en de toepassing van 

materialen en apparatuur daarbij 

4.1.5 Benoemt aan de hand van een voorbeeld organisatievormen die gebruikt kunnen worden bij 

sport en recreatie activiteiten 

4.1.6 Benoemt aspecten van een draaiboek t.b.v activiteiten en evenementen aan de hand van 

een voorbeeld. 

4.1.7 Benoemt (spel)regels voor sport en recreatie activiteiten en geeft daarvan een voorbeeld 

4.1.8 Benoemt de basisvaardigheden van instructie en methodisch handelen tijdens een activiteit 

of evenement en geeft daarvan een voorbeeld 

4.1.9 Benoemt ontwikkelingen of innovaties binnen sport en recreatie en geeft daarvan een 

voorbeeld 

4.1.10 Benoemt eigen verantwoordelijkheden die horen bij het assisteren van een activiteit of 

evenement en geeft daarvan een voorbeeld 

4.1.11 Benoemt aan de hand van een voorbeeld randvoorwaarden die horen bij een activiteit of 

evenement. 

4.1.12 Geeft een voorbeeld van mogelijkheden voor een (sport en recreatie) organisatie binnen het 

aanbod van sport en recreatie activiteiten  

4.2 Begeleidt gasten en deelnemers 

4.2.1 Benoemt verschillende coach- en lesgeefstijlen, geeft daarvan een voorbeeld en legt uit 

4.2.2 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de ontwikkelingsfase van de mens en legt uit 

4.2.3 Benoemt kenmerken van een doelgroep naar aanleiding van een observatie en legt uit. 

4.2.4 Benoemt aan de hand van een voorbeeld de beginsituatie van een doelgroep bij een 

activiteit of evenement. 

4.2.5 Benoemt gezondheidsaspecten in relatie tot sport en bewegen en geeft daarvan 

voorbeelden 

4.2.6 Benoemt aan de hand van een voorbeeld mogelijke groepsprocessen die plaatsvinden 

tijdens een activiteit of evenement en legt uit 

4.2.7 Benoemt aan de hand van een voorbeeld verschillende gesprekstechnieken tijdens een 

activiteit of evenement (waaronder: instructie geven, enthousiasmeren, motiveren en 

stimuleren) en legt uit 

4.3 Houdt toezicht 

4.3.1 Benoemt de kenmerken van een doelgroep naar aanleiding van een observatie. 

4.3.2 Kan de beginsituatie van een doelgroep bij een activiteit of evenement in kaart brengen. 
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4.3.3 Geeft voorbeelden van de basiskennis van gebruik, eigenschappen en onderhoud van 

 benodigde hulpmiddelen, materialen en apparatuur ten behoeve van sportieve- en 

 recreatieve activiteiten.  

4.3.4 Geeft voorbeelden van de randvoorwaarden die horen bij een activiteit of evenement. 

4.3.5 Benoemt de basiskennis van gezondheidsaspecten in relatie tot sport en bewegen. 

4.3.6 Benoemt de handelingen bij toepassen van EHBO en reanimatie. 

4.3.7 Herkent de mogelijke groepsprocessen die plaatsvinden tijdens een activiteit of evenement 

 en kan daar naar handelen 

4.3.8 Benoemt de kennis van de basisvaardigheden van didactische handelingen tijdens een 

 activiteit of evenement toe. 

4.3.9 Benoemt eigen verantwoordelijkheden die horen bij het assisteren van een activiteit of 

 evenement. 

4.3.10 Past verschillende gesprekstechnieken toe op gebied van, instructie geven, 

 enthousiasmeren, motiveren en stimuleren tijdens een activiteit of evenement. 

4.3.11 Kent de signalen van sociale problematiek, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en 

 seksueel misbruik en kan daar naar handelen. 

4.3.12 Benoemt aspecten van wet- en regelgeving met betrekking tot bovenstaande. 

4.3.13 Herkent het belang van het werken volgens protocol en handelt daarnaar. 

 


