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1  Inleiding 
 
Wat bevat dit document? 
Dit document bevat een voorbeeldexamen 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 het ontwikkelen 
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 voorbeeldexamen voor dubbelkwalificering bevat een examen waarin werkprocessen van de 
kwalificaties zijn gecombineerd. Dit document kan gebruikt worden als voorbeeld voor het ontwikkelen 
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 indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ, 

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. 
 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_
examenvorm_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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2 Voorbeeldexamen: Persoonlijke basiszorg 
 
Dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider SD. 
Kwalificatie Niveau Crebonummer 
Verzorgende IG 3 25491 
Begeleider specifieke doelgroepen 3 25476 
 
Dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider GHZ. 
Kwalificatie Niveau Crebonummer 
Verzorgende IG 3 25491 
Begeleider gehandicaptenzorg 3 25475 
 
Cohort: …………………..  
 
Exameneenheid:  
- Verzorgende IG: B1-K1-W2: Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal 

gebied  
- Verzorgende IG: B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging  
- Maatschappelijke Zorg niveau 3 (Begeleider specifieke doelgroepen / begeleider 

gehandicaptenzorg): B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging 
 

Afnameperiode: ………………….  (datum/data in te vullen door de opleiding) 
Examenkandidaat  
Naam  

 
Studentnummer  

 
 
Beoordeling*    
 
Werkproces MZ: B1-K1-W2 
 

 
 Onvoldoende 

 
 Voldoende  

 
 Goed 

 
Werkproces VZ: B1-K1-W4 
 

 
 Onvoldoende 

 
 Voldoende  

 
 Goed 

 
Werkproces VZ: B1-K1-W2 
 

 
 Onvoldoende 

 
 Voldoende  

 
 Goed 

* s.v.p. aanvinken wat van toepassing is 
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De beoordeling is vastgesteld door 
Naam: 
 

 
……………………………………………………………. 
(in te vullen door de opleiding) 

Handtekening: 

Functie 
 

 
…………………………………………………………. 
(in te vullen door de opleiding) 

Organisatie: 
 

 
……………………………………………………………. 
(in te vullen door de opleiding) 

Datum: 
 

 
…………………………………………………………….. 
(in te vullen door de opleiding) 

 
Werkprocessen 
De volgende werkprocessen binnen kerntaak B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van 
het zorgdossier van Verzorgende IG en kerntaak B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende 
begeleiding en zorg van Maatschappelijke zorg niveau 3 (MZ3) worden geëxamineerd: · 
- Verzorgende IG: B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal 

gebied  
- Verzorgende IG: B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging  
- Maatschappelijke Zorg niveau 3 (Begeleider specifieke doelgroepen / begeleider 

gehandicaptenzorg): B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging 
 
 
Opdracht 
Je ondersteunt op methodische wijze een cliënt1 bij de persoonlijke verzorging: 
 activiteiten van het dagelijks leven (ADL); 
 opname van voeding en vocht; 
 uitscheiding; 
 uiterlijke verzorging; 
 mobiliteit; 
 waak- en slaapritme. 
 
Hierbij: 
 Houd je rekening met mogelijkheden, wensen, behoeften en gewoonten; 
 Ga je zorgvuldig om met de eigenheid en privacy van de cliënt en/of naastbetrokkenen; 
 Voer je handelingen op de juiste manier uit en volgens ergonomische voorschriften; 
 Stimuleer je de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en/of naastbetrokkenen met betrekking 

tot de persoonlijke verzorging; 
                                                      

1 Waar cliënt staat, kan ook zorgvrager gelezen worden. 
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 Observeer en signaleer je veranderingen in functioneren, gedrag, gezondheid en welbevinden; 
 Controleer je, zo nodig, de vitale functies; 
 Neem je maatregelen om complicaties en ongemakken bij de cliënt te voorkomen; 
 Signaleer je overbelasting bij de cliënt en/of naastbetrokkenen; 
 Kies je acties die aansluiten bij gesignaleerde veranderingen en risico’s in gedrag en gezondheid; 
 Bespreek je op een duidelijke manier je bevindingen met de cliënt en/of naastbetrokkenen en 

betrokken deskundigen; 
 Rapporteer je bijzonderheden in correct Nederlands. 
 
 
Resultaat 
De cliënt heeft ondersteuning gekregen bij de persoonlijke verzorging, die aansloot bij de situatie van 
dat moment. De cliënt en/of diens naastbetrokkenen zijn respectvol benaderd en hebben passende 
ondersteuning ontvangen. De gezondheidstoestand en het welbevinden van de cliënt zijn juist 
ingeschat en wijzigingen daarin zijn besproken met de cliënt en/of diens naastbetrokkenen en 
betrokken deskundigen. 
 
 
Uitvoering 
1. Vraag aan je beoordelaar welke cliënt(en) je gaat ondersteunen bij de persoonlijke verzorging. 

 
2. Verzamel informatie over het functioneren, gedrag, gezondheid en welbevinden van de 

cliënt(en) en over de ondersteuning die cliënten en/of naastbetrokkenen nodig hebben bij de 
persoonlijke verzorging. 
 

3. Plan je werkzaamheden. 
 

4. Ondersteun de cliënt bij de persoonlijke verzorging en observeer mogelijke veranderingen in 
functioneren, gedrag, gezondheid en welbevinden. Bij veranderingen onderneem je actie. 
 

5. Bespreek je bevindingen met de cliënt en/of naastbetrokkenen en betrokken 
deskundigen/collega’s.  
 

6. Rapporteer bijzonderheden. 
 

7. Voer een gesprek met je beoordelaar, waarin jij je verantwoordt over de werkzaamheden en 
gemaakte keuzes. 
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Afnamecondities:  
- Het examen wordt afgenomen in een reële beroepssituatie, bij voorkeur in de beroepspraktijk.  
- De zorgsituatie is (midden)complex: er is sprake van een voorspelbare en niet-levensbedreigende 

situaties.  
- Een cliënt heeft ondersteuning nodig bij de persoonlijke verzorging2.  
- De examenkandidaat heeft één examenmoment waarbij hij/zij ondersteunt bij persoonlijke 

basiszorg. Daarbij komen, afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt(en), minimaal 5 van de 
volgende onderdelen aan de orde: 

1. Ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL); 
2. Ondersteuning bij opname van voeding en vocht; 
3. Ondersteuning bij uitscheiding; 
4. Ondersteuning bij uiterlijke verzorging; 
5. Ondersteuning bij mobiliteit; 
6. Ondersteuning bij waak- en slaapritme. 
7. Controleren van de vitale functies 

- De afname van het examen duurt minimaal 1 uur en maximaal 4 uur. Tijdens het examen wordt 
de opdracht uitgevoerd en het criteriumgericht interview afgenomen.  

 
 
Beoordelingsvorm  
- Observatie uitvoering van de opdracht in beroepspraktijk of simulatie. 
- Criteriumgericht interview (Individueel vraaggesprek na afloop van een praktijkbeoordeling, waarin 

de beoordelaar gestructureerd onderzoekt of een examenkandidaat niet alleen het vereiste niveau 
beheerst, maar ook begrijpt wat hij/zij doet en waarom). 

 
 
Beoordeling en registratie 
- Er is minimaal één beoordelaar aanwezig tijdens de uitvoering van de examenopdracht en tijdens 

het criteriumgericht interview.  
- De beoordelaar vult de beoordeling met motivatie in op basis van de observaties van de uitvoering 

van de praktijkopdracht en de antwoorden die zijn gegeven tijdens het criteriumgericht interview. 
- De beoordelaar deelt de beoordeling mee en licht de beoordeling toe aan de hand van de 

beoordelingscriteria. 
- De beoordeling van het examen wordt volgens de richtlijnen van de onderwijsinstelling bewaard 

en geregistreerd. 
 
  

                                                      
2 U kunt zelf het aantal cliënten bepalen. 



SSI/247191/2015    9/18 

Beoordelingsformulier 
Examen: persoonlijke basiszorg 
Omvat: Praktijkopdracht en criteriumgericht interview 
 
Kwalificaties:  

- Verzorgende IG 
- Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) / Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3) 
-  

 
Werkprocessen:  
- Verzorgende IG: B1-K1-W2: Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal 

gebied  
- Verzorgende IG: B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging  
- Maatschappelijke Zorg niveau 3 (Begeleider specifieke doelgroepen / begeleider gehandicaptenzorg): 

B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging  
      
 
 
 
Naam examenkandidaat: 
 
Studentnummer:  
 
Handtekening examenkandidaat (vóór deelname)3:  
 
Instelling waar de beoordeling plaatsvindt: 
 
 
 
0   de examenkandidaat heeft het genoemde beoordelingscriterium niet laten zien of niet goed 

uitgevoerd of begreep niet wat hij deed en waarom. 
1   de examenkandidaat heeft het genoemde beoordelingscriterium gedeeltelijk laten zien of 

uitgevoerd of begreep gedeeltelijk wat hij deed en waarom. 
2   de examenkandidaat heeft het genoemde beoordelingscriterium voldoende laten zien of 

uitgevoerd en begreep wat hij deed en waarom. 
3   de examenkandidaat heeft het genoemde beoordelingscriterium ruimschoots laten zien of 

uitgevoerd en begreep goed wat hij deed en waarom. 

                                                      
3 De student zet bij aanvang van het examen een handtekening, zodat duidelijk is voor de student dat 
het examen is begonnen en dat het moet worden afgerond. 
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Beoordelingscriteria 

 

Praktijkopdracht 
 
De examenkandidaat:  
 
1 Ondersteunt op methodische wijze de cliënt bij de persoonlijke verzorging  

 
0 1 2 3 

2 Brengt op een zorgvuldige manier het functioneren, de gezondheidssituatie, de 
zorgbehoeften en de leefomstandigheden van de cliënt en/of naastbetrokkenen 
in kaart 
 

0 1 2 3 

3 Gaat bij de persoonlijke verzorging uit van de mogelijkheden, wensen, behoeften 
en gewoonten van de cliënt 
 

0 1 2 3 

4 Stimuleert zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en/of naastbetrokkenen met 
betrekking tot de persoonlijke verzorging 
 

0 1 2 3 

5 Motiveert de cliënt en/of naastbetrokkenen doelbewust tot haalbare activiteiten 
 

0 1 2 3 

6 Voert handelingen op de juiste manier uit en volgens ergonomische 
voorschriften 
 

0 1 2 3 

7 Observeert en signaleert veranderingen in functioneren, gedrag, gezondheid en 
welbevinden 
  

0 1 2 3 

8 Signaleert overbelasting bij de cliënt en/of naastbetrokkenen  0 1 2 3 
9 Neemt maatregelen om complicaties en ongemakken bij de cliënt te voorkomen 

 
0 1 2 3 

10 Kiest acties die aansluiten bij gesignaleerde veranderingen en/of risico’s in 
gedrag en gezondheid  

0 1 2 3 

11 Gaat zorgvuldig om met de privacy van de cliënt en/of naastbetrokkenen 
 

0 1 2 3 

12 Bespreekt tijdig en op een duidelijke manier haar bevindingen met de cliënt en/of 
naastbetrokkenen en/of andere zorgverleners.  

0 1 2 3 

13 Rapporteert bevindingen in correct Nederlands. 0 1 2 3 

Totaal aantal punten praktijkopdracht (max. score = 39) 
 

 …… 
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Beoordelingscriteria  

Criteriumgericht interview 
 
De examenkandidaat:  
 
1 Onderbouwt hoe ze op methodische wijze de cliënt bij de persoonlijke 

verzorging heeft ondersteunt 
 

0 1 2 3 

2 Beschrijft het functioneren, de gezondheidssituatie, de zorgbehoeften en de 
leefomstandigheden van de cliënt en/of naastbetrokkenen 
 

0 1 2 3 

3 Onderbouwt hoe ze rekening heeft gehouden met de mogelijkheden, wensen, 
behoeften en gewoonten van de cliënt 
 

0 1 2 3 

4 Onderbouwt hoe ze gebruik heeft gemaakt van de ervaringsdeskundigheid cliënt 
en/of naastbetrokkenen en/of zorgverleners 
 

0 1 2 3 

5 Onderbouwt hoe ze de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en/of 
naastbetrokkenen met betrekking tot de persoonlijke verzorging heeft 
gestimuleerd 
 

0 1 2 3 

6 Onderbouwt hoe ze de cliënt en/of naastbetrokkenen doelbewust heeft 
gemotiveerd tot haalbare activiteiten 
 

0 1 2 3 

7 Onderbouwt hoe ze veranderingen in functioneren, gedrag, gezondheid en 
welbevinden observeert en signaleert 
  

0 1 2 3 

8 Onderbouwt op welke signalen van overbelasting ze heeft gelet bij de cliënt 
en/of naastbetrokkenen  

0 1 2 3 

9 Onderbouwt welke maatregelen ze heeft genomen om complicaties en 
ongemakken bij de cliënt te voorkomen 
 

0 1 2 3 

10 Onderbouwt de acties die ze heeft ondernomen bij gesignaleerde veranderingen 
en/of risico’s in gedrag en gezondheid  

0 1 2 3 

11 Onderbouwt hoe ze rekening heeft gehouden met de privacy van de cliënt en/of 
naastbetrokkenen 
 

0 1 2 3 

12 Onderbouwt welke bevindingen zij heeft besproken met de cliënt en/of 
naastbetrokkenen en/of andere zorgverleners 

0 1 2 3 
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13 Onderbouwt welke gegevens zij heeft gerapporteerd 
 

0 1 2 3 

Totaal aantal punten criterium gericht interview (max. score = 39 ) 
 

 …… 

 
TOTAALSCORE  
Punten praktijkopdracht + punten criterium gericht interview (……..+……….= ) 
(max. totaalscore = 78 ) 

 
…… 

 
  



SSI/247191/2015    13/18 

Normering totale examen (praktijkopdracht en criteriumgericht interview) op 
basis van TOTAALSCORE 
1 of meer beoordelingscriteria met 0 punten  
4 of meer beoordelingscriteria met 1 punt 
47 of minder punten 
48 - 63 punten 
64 - 78 punten 

 
 
= Onvoldoende 
= Onvoldoende 
= Onvoldoende 
= Voldoende 
= Goed 

De werkprocessen 
• 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  
zijn beoordeeld met:  
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 
 
 onvoldoende 
 voldoende 
 goed 
 
Toelichting op de beoordeling4 met voorbeelden die in verband staan met de beoordelingscriteria. 
 

                                                      
4 Verplicht in te vullen door de beoordelaar. 
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Naam examinator:…………………………...  
 
Functie: …………………………..……..…….. 
 
Organisatie: …………………………..…….… 
 
□ Beroepspraktijk  □ Opleiding  
 
Handtekening: 
 
 
Naam examinator:……………………………  
 
Functie: …………………………..……..…….. 
 
Organisatie: …………………………..………. 
 
□ Beroepspraktijk  □ Opleiding  
 
Handtekening: 
 
 
 
Naam examenkandidaat: ……………………………………….. 
 
Handtekening (voor gezien): ………………………………………… 
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Bijlage 1:  Verantwoording examinering werkprocessen 
 
In de tabellen wordt de examinering van de volgende werkprocessen binnen kerntaak B1-K1 Bieden 
van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier van Verzorgende IG en kerntaak B1-K1 
Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg van Maatschappelijke Zorg niveau 3 
(MZ3) verantwoord: 
- Verzorgende IG: B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal 

gebied  
- Verzorgende IG: B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging  
- Maatschappelijke Zorg niveau 3 (Begeleider specifieke doelgroepen en begeleider 

gehandicaptenzorg): B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging 
 
 
PRAKTIJKOPDRACHT 
 
Nr. Beoordelingscriteria werkproces 
1 Ondersteunt op methodische wijze de cliënt bij de persoonlijke 

verzorging  
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

2 Brengt op een zorgvuldige manier het functioneren, de 
gezondheidssituatie, de zorgbehoeften en de leefomstandigheden van 
de cliënt en/of naastbetrokkenen in kaart 
 

VZ B1-K1-W2 

3 Gaat bij de persoonlijke verzorging uit van de mogelijkheden, wensen, 
behoeften en gewoonten van de cliënt 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

4 Stimuleert zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en/of 
naastbetrokkenen met betrekking tot de persoonlijke verzorging 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

5 Motiveert de cliënt en/of naastbetrokkenen doelbewust tot haalbare 
activiteiten 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

6 Voert handelingen op de juiste manier uit en volgens ergonomische 
voorschriften 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

7 Observeert en signaleert veranderingen in functioneren, gedrag, 
gezondheid en welbevinden 

VZ B1-K1-W4  
MZ B1-K1-W2 
VZ-B1-K1-W2  

8 Signaleert overbelasting bij de cliënt en/of naastbetrokkenen  VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  
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9 Neemt maatregelen om complicaties en ongemakken bij de cliënt te 
voorkomen 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

10 Kiest acties die aansluiten bij gesignaleerde veranderingen en risico’s in 
gedrag en gezondheid  

VZ-B1-K1-W2 
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

11 Gaat zorgvuldig om met de privacy van de cliënt en/of naastbetrokkenen 
 

VZ B1-K1-W4  
MZ B1-K1-W2  

12 Bespreekt tijdig en op een duidelijke manier haar bevindingen met de 
cliënt en/of naastbetrokkenen en/of andere zorgverleners.  

VZ-B1-K1-W2 
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

13 Rapporteert bevindingen in correct Nederlands. VZ B1-K1-W2  
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  
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CRITERIUMGERICHT INTERVIEW 
 
Nr. Beoordelingscriteria werkproces 
1 Onderbouwt hoe ze op methodische wijze de cliënt bij de persoonlijke 

verzorging heeft ondersteunt 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

2 Beschrijft het functioneren, de gezondheidssituatie, de zorgbehoeften en 
de leefomstandigheden van de cliënt en/of naastbetrokkenen 
 

VZ B1-K1-W2 

3 Onderbouwt hoe ze rekening heeft gehouden met de mogelijkheden, 
wensen, behoeften en gewoonten van de cliënt 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

4 Onderbouwt hoe ze gebruik heeft gemaakt van de 
ervaringsdeskundigheid cliënt en/of naastbetrokkenen en/of 
zorgverleners 

VZ B1-K1-W2 
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

5 Onderbouwt hoe ze de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en/of 
naastbetrokkenen met betrekking tot de persoonlijke verzorging heeft 
gestimuleerd 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

6 Onderbouwt hoe ze de cliënt en/of naastbetrokkenen doelbewust heeft 
gemotiveerd tot haalbare activiteiten 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

7 Onderbouwt hoe ze veranderingen in functioneren, gedrag, gezondheid 
en welbevinden observeert en signaleert 
  

VZ B1-K1-W4  
MZ B1-K1-W2 
VZ-B1-K1-W2  

8 Onderbouwt op welke signalen van overbelasting ze heeft gelet bij de 
cliënt en/of naastbetrokkenen  

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

9 Onderbouwt welke maatregelen ze heeft genomen om complicaties en 
ongemakken bij de cliënt te voorkomen 
 

VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2  

10 Onderbouwt de acties die ze heeft ondernomen bij gesignaleerde 
veranderingen en risico’s in gedrag en gezondheid  

VZ-B1-K1-W2 
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

11 Onderbouwt hoe ze rekening heeft gehouden met de privacy van de 
cliënt en/of naastbetrokkenen 
 

VZ B1-K1-W4  
MZ B1-K1-W2  

12 Onderbouwt welke bevindingen zij heeft besproken met de cliënt en/of 
naastbetrokkenen en/of andere zorgverleners 

VZ-B1-K1-W2 
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 

13 Onderbouwt welke gegevens zij heeft gerapporteerd VZ B1-K1-W2  
VZ B1-K1-W4 
MZ B1-K1-W2 
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