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Inleiding 
 

Wat bevat dit document? 
Dit document bevat een voorbeeld indeling van de beroepsgerichte examens voor de 
dubbelkwalificering van Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (SD) en 
voor de dubbelkwalificering van Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg 
(GHZ). 
 
Scholen en examenleveranciers kunnen dit document gebruiken als voorbeeld voor de indeling van de 
examens voor de combi-opleiding Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider SD en de combi-
opleiding Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider GHZ. 

 
Voor wie is dit document bedoeld? 
Degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de examens.  
 
Waarvoor is het document bruikbaar? 
Dit document kan gebruikt worden als voorbeeld voor het indelen van de beroepsgerichte examens 
voor de combi-opleiding. 
 
Gerelateerde servicedocumenten 
 Raamwerk dubbelkwalificering, Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 
 Overlap kwalificaties VZ branche GHZ en MZ profiel GHZ & VZ branche VVT en MZ profiel SD, 

Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. 
 Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering VZ VVT en MZ SD, Bedrijfstakgroep Zorg, 

Welzijn en Sport. 
 Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering VZ GHZ en MZ GHZ, Bedrijfstakgroep Zorg, 

Welzijn en Sport. 
 Voorbeeld examen VZ-MZ3 Persoonlijke basiszorg, Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. 
 Examinering in de beroepspraktijk. Een publicatie over examinering in de reële beroepspraktijk en 

beoordeling van de bpv naar aanleiding van twee conferenties van het 
 Servicepunt examinering mbo. Servicepunt examinering mbo. 

http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/servicepunt/30102013-publicatie-
examinering-in-de-beroepspraktijk.pdf  

 Begrippenkaart examenvormen. Servicepunt examinering mbo: 
http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/themas/20150410_begrippenkaart_exa
menvorm_v2.pdf 

 
  

http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/themas/20150410_begrippenkaart_examenvorm_v2.pdf
http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/themas/20150410_begrippenkaart_examenvorm_v2.pdf
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Verzorgend IG VVT + Begeleider SD 
 

Verzorgend IG GHZ + Begeleider GHZ 

VZ: B1-K1-W1 ondersteunt bij het voeren van de regie bij 
wonen en huishouden 
MZ: B1-K1-W3:  ondersteunt de cliënt bij wonen en 
huishouden  

VZ: B1-K1-W1 ondersteunt bij het voeren van de regie bij 
wonen en huishouden 
MZ: B1-K1-W3:  ondersteunt de cliënt bij wonen en 
huishouden  

VZ: B1-K1-W2 onderkent de gezondheidstoestand op 
somatisch en psychosociaal gebied   
VZ: B1-K1-W4 biedt persoonlijke verzorging 
MZ: B1-K1-W2 ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke 
verzorging  

VZ: B1-K1-W2 onderkent de gezondheidstoestand op 
somatisch en psychosociaal gebied   
VZ: B1-K1-W4 biedt persoonlijke verzorging 
MZ: B1-K1-W2 ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke 
verzorging  

VZ: B1-K1-W3 stelt (mede) het zorgplan op 
MZ: B1-K1-W1 inventariseert ondersteuningsvragen van 
de cliënt 
P2-K1-W1: Levert een bijdrage aan het 
ondersteuningsplan 

VZ: B1-K1-W3 stelt (mede) het zorgplan op 
MZ: B1-K1-W1 inventariseert ondersteuningsvragen van de 
cliënt 

VZ: B1-K1-W5 voert verpleegtechnische handelingen uit VZ: B1-K1-W5 voert verpleegtechnische handelingen uit  
MZ: P1-K1-W3 voert verpleegtechnische handelingen uit  

VZ: B1-K1-W6 begeleidt een zorgvrager 
VZ: B1-K1-W7 geeft voorlichting, advies en instructie 

VZ: B1-K1-W6 begeleidt een zorgvrager  
VZ: B1-K1-W7 geeft voorlichting, advies en instructie 

VZ: B1-K1-W9 stemt de zorgverlening af met alle 
betrokkenen 
VZ: B1-K2-W2 werkt samen met andere beroepsgroepen 
in de zorg  
VZ: P1-K1-W2 (VVT): werkt verbindend samen met 
naastbetrokkenen en andere zorgverleners 
MZ: B1-K1-W6: stemt de werkzaamheden af 

VZ: B1-K1-W9 stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen  
VZ: B1-K2-W2 werkt samen met andere beroepsgroepen in de 
zorg  
MZ: B1-K1-W6: stemt de werkzaamheden af 

VZ: B1-K1-W10 evalueert en legt de zorgverlening vast 
MZ: B1-K1-W7: evalueert de geboden ondersteuning 

VZ: B1-K1-W10 evalueert en legt de zorgverlening vast 
MZ: B1-K1-W7: evalueert de geboden ondersteuning 

MZ: B1-K1-W4: ondersteunt de cliënt bij dagbesteding MZ: B1-K1-W4: ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 
VZ: P1-K1-W1 (VVT): biedt ondersteuning gericht op zelf- 
en samenredzaamheid  
MZ: P2-K1-W3 (SD): ondersteunt de cliënt gericht op 
zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie 

VZ: P2-K1-W1 (GHZ): ondersteunt en begeleidt bij het 
ontwikkelen en behouden van vaardigheden  
VZ: P2-K1-W2 (GHZ): communiceert met en begeleidt de 
communicatie met doelgroepen in de GHZ  
MZ: P1-K1-W2 (GHZ): ondersteunt, informeert en adviseert de 
cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van 
de ontwikkeling  

VZ: P1-K1-W4 (VVT): begeleidt een individu of een groep 
zorgvragers bij dagelijkse activiteiten  
MZ: P2-K1-W2 (SD): begeleidt specifieke doelgroepen en 
hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten 

VZ: P2-K1-W3 (GHZ): begeleidt individuele zorgvragers in een 
groep  
MZ: P1-K1-W1 (GHZ): ondersteunt en motiveert een groep 
cliënten bij activiteiten 

VZ: P1-K1-W3 (VVT): biedt zorg in de woonsituatie  
VZ: B1-K1-W8 reageert op onvoorziene en crisissituaties 
MZ: B1-K1-W5: reageert op onvoorziene en 
crisissituaties 

VZ: B1-K1-W8 reageert op onvoorziene en crisissituaties 
MZ: B1-K1-W5: reageert op onvoorziene en crisissituaties 

VZ: B1-K2-W4 begeleidt nieuwe collega's, stagiaires 
en/of vrijwilligers 

VZ: B1-K2-W4 begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of 
vrijwilligers 
MZ: P1-K1-W4 begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of 
vrijwilligers 

VZ: B1-K2-W1 werkt aan de eigen deskundigheid 
MZ: B1-K2-W1:  werkt aan de eigen deskundigheid 
VZ: B1-K2-W3 werkt aan bevorderen en bewaken van 
kwaliteitszorg 
MZ: B1-K2-W2: werkt aan bevorderen en bewaken van 
kwaliteitszorg 

VZ: B1-K2-W1 werkt aan de eigen deskundigheid 
MZ: B1-K2-W1:  werkt aan de eigen deskundigheid 
VZ: B1-K2-W3 werkt aan bevorderen en bewaken van 
kwaliteitszorg 
MZ: B1-K2-W2: werkt aan bevorderen en bewaken van 
kwaliteitszorg 
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