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Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg
Geldig vanaf 01-08-2015

Examenopdrachten
Profielonafhankelijk

binnen de
duur van de
opleiding

x

x

x

x

B1-K1-W6 Begeleidt een
zorgvrager

x

B1-K1-W7 Geeft voorlichting,
advies en instructie

x

B1-K1-W8 Reageert op
onvoorziene en crisissituaties

x

x

B1-K1-W10 Evalueert en legt de
zorgverlening vast

x

B1-K2 Werken aan
kwaliteit en
deskundigheid

B1-K2-W1 Werkt aan de eigen
deskundigheid

x

B1-K2-W2 Werkt samen met
andere beroepsgroepen in de
zorg

x

B1-K2-W3 Werkt aan
bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

x

B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe
collega's, stagiaires en/of
vrijwilligers

Kerntaak

Werkproces

P2-K1 Bieden van
zorg en
ondersteuning in de
GHZ

Gehandicaptenzorg
(GHZ)

P2-K1-W1 Ondersteunt en
begeleidt bij het ontwikkelen en
behouden van vaardigheden

binnen vier
weken

Voert verpleegtechnische handelingen uit
(GHZ) (praktijkopdracht of simulatie)

binnen vier
weken

x

B1-K1-W9 Stemt de
zorgverlening af met alle
betrokkenen

Profieldeel

Communiceren en samenwerken GHZ
(praktijkexamen)

Voorlichten en begeleiden GHZ
(praktijkexamen)

opleiding

Nieuwe medewerker begeleiden (cgi aan de binnen de
duur van de
hand van verzamelde bewijsstukken)

binnen de
duur van de
opleiding

Werken aan kwaliteit en deskundigheid (cgi binnen de
duur van de
aan de hand van verzamelde
opleiding
bewijsstukken)

Reageren in een crisissituatie (cgi aan de
hand van verzamelde bewijsstukken)

B1-K1-W5 Voert
verpleegtechnische handelingen
uit

binnen de
Voert verpleegtechnische handelingen uit
(brancheonafhankelijk) (praktijkopdracht of duur van de
opleiding
simulatie)

B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis
van het zorgdossier

Basisdeel Verzorgende IG

x

B1-K1-W2 Onderkent de
gezondheidstoestand op
somatisch en psychosociaal
gebied

B1-K1-W4 Biedt persoonlijke
verzorging

Profielafhankelijk

De volgende werkprocessen worden beoordeeld:

B1-K1-W1 Ondersteunt bij het
voeren van de regie bij wonen
en huishouden

B1-K1-W3 Stelt (mede) het
zorgplan op

binnen een
week

Werkproces

Onderkennen en ondersteunen
(praktijkexamen)

Kerntaak

binnen een
week

binnen een
week

Basisdeel

Ondersteunen bij het dagelijks leven
(praktijkexamen)

Inventariseren voor het zorgplan
(praktijkexamen)

Examentijd:

Lint

x

De volgende werkprocessen worden beoordeeld:
x

P2-K1-W2 Communiceert met
en begeleidt de communicatie
met doelgroepen in de GHZ

x

P2-K1-W3 Begeleidt individuele
zorgvragers in een groep

x
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Basisdeel

Kerntaak

Werkproces

B1-K1 Bieden van ondersteunende,
activerende begeleiding en zorg

Basisdeel Maatschappelijke Zorg

B1-K1-W1 Inventariseert
ondersteuningsvragen van de
cliënt

De volgende werkprocessen worden beoordeeld:
x

B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt
bij de persoonlijke verzorging

x

B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt
bij wonen en huishouden

x

B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt
bij dagbesteding

x

B1-K1-W5 Reageert op
onvoorziene en crisissituaties

x

B1-K1-W6 Stemt de
werkzaamheden af

x

B1-K1-W7 Evalueert de
geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan
kwaliteit en
deskundigheid

Profieldeel

Kerntaak

x

B1-K2-W1 Werkt aan de eigen
deskundigheid

x

B1-K2-W2 Werkt aan
bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Werkproces

x

De volgende werkprocessen worden beoordeeld:

P1-K1 Bieden van
zorg en
ondersteuning in de
gehandicaptenzorg

Begeleider
gehandicaptenzorg

P1-K1-W1 Ondersteunt en
motiveert een groep cliënten bij
activiteiten

x

P1-K1-W2 Ondersteunt,
informeert en adviseert de cliënt
en naastbetrokkenen bij het
behouden en stimuleren van de
ontwikkeling

x

P1-K1-W3 Voert
verpleegtechnische handelingen
uit
P1-K1-W4 Begeleidt nieuwe
collega's, stagiaires en/of
vrijwilligers

x

x
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