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Brancheonafhankelijk 
Examen Vorm Examentijd Onderwerpen ZorgPad 

Ondersteunen bij het dagelijks leven 

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 

MZ-B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij 

dagbesteding 

Praktijkexamen 60 minuten Wonen, huishouden en geldzaken 

VZ-B1-K1-W1  

MZ-B1-K1-W3  

Ondersteunen bij de regie 

Ondersteunen bij de schoonmaak 

Ondersteunen bij maaltijden 

Ondersteunen bij textiel 

MZ-B1-K1-W3  

Ondersteunen bij geldzaken 

Aandachtspunten voor de doelgroepen in de 

maatschappelijke zorg 

Begeleiden bij dagbesteding 

MZ-B1-K1-W4  

Dagbesteding 

Plannen, organiseren en uitvoeren van dagbesteding 

Begeleiden bij werk, scholing en mobiliteit 

Begeleiden bij activiteiten en vrije tijd 

Onderkent en ondersteunt 

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 

Praktijkexamen  Persoonlijke zorg 

VZ-B1-K1-W2 

MZ-B1-K1-W2 

Veranderingen signaleren 

Vitale functies en lichaamstemperatuur  

VZ-B1-K1-W4 

MZ-B1-K1-W2 

Voorschriften toepassen  

Persoonlijke verzorging 

Uiterlijke verzorging 

Voeding en vocht  

Uitscheiding 

Mobiliteit 

Slapen en waken 

Bedden verzorgen 

Complicaties van de bedrust voorkomen 

Intimiteit en seksualiteit  

Aandachtspunten voor de branches 



 

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 │ Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg               Pagina 4 van 10 

Het lichaam 

MZ-B1-K1-W2 

Aandachtspunten voor de doelgroepen in de 

maatschappelijke zorg 

 

Lintexamens 
Examen Vorm Examentijd Onderwerpen ZorgPad 

Voert verpleegtechnische handelingen 

uit 

VZ-B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische 

handelingen uit 

 

Praktijkopdracht 

of simulatie 

Binnen de duur 

van de opleiding 

Verpleegtechnische handelingen 

VZ-B1-K1-W5  

Werken volgens voorschriften  

Verpleegkundig rekenen 

Sondevoeding  

Katheterzorg 

Medicijngebruik  

Injectie  

Wondzorg  

Stomazorg  

Ademhaling, zuurstof en tracheacanule 

Warmte- en koude behandeling  

Verzamelen van monsters ten behoeve van 

diagnostiek 

EHBO  

Aandachtspunten voor de branches 

Reageren in een crisissituatie 

VZ-B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en 

crisissituaties 

MZ-B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en 

crisissituaties 

Cgi aan de hand 

van verzamelde 

bewijsstukken 

Binnen de duur 

van de opleiding 

Crisissituaties en onvoorziene situaties in de 

(maatschappelijke) zorg 

VZ-B1-K1-W8 

MZ-B1-K1-W5 

Crisissituaties die het gevolg zijn van 

gedragsproblemen  

Crisissituaties die het gevolg zijn van somatische 

problemen 

Crisissituaties die het gevolg zijn van 

grensoverschrijdend gedrag 

Calamiteiten 

Risicosignalering en preventie 

MZ-B1-K1-W5 
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Suïcidaliteit 

Werkt aan eigen deskundigheid en 

kwaliteitszorg 

VZ-B1-K2-W1 Werkt aan de eigen 

deskundigheid 

VZ-B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en 

bewaken van kwaliteitszorg 

MZ-B1-K2-W1 Werkt aan de eigen 

deskundigheid 

MZ-B1-K2-W2 Werkt aan het bevorderen 

en bewaken van kwaliteitszorg 

 

Cgi aan de hand 

van verzamelde 

bewijsstukken 

Binnen de duur 

van de opleiding 

Professioneel handelen in de zorg 

VZ-B1-K2-W1 

MZ-B1-K2-W1 

Eigen deskundigheid bevorderen 

VZ-B1-K2-W3  

MZ-B1-K2-W2 

Kwaliteit van zorg verbeteren 

Kwaliteit van de eigen werkzaamheden bewaken 

 

Examen Vorm Examentijd Onderwerpen ZorgPad 

Nieuwe medewerker begeleiden 

VZ-B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega’s, 

stagiaires en/of vrijwilligers 

 

Cgi aan de hand 

van verzamelde 

bewijsstukken 

Binnen de duur 

van de opleiding 

Professioneel handelen in de zorg 

VZ-B1-K2-W4 

Nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers 

begeleiden  

Nieuwe collega’s, stagiaires of vrijwilligers 

beoordelen 

Contacten onderhouden met andere opleiders 
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Inhoud ZorgPad  

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

MZ-B1-K1: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg  
 
Werkproces overstijgend/ niet gekoppeld aan een 

examen 
Onderwerpen ZorgPad 

 Communicatie in de (maatschappelijke) zorg 

Communiceren 

Jezelf ontwikkelen als zorgverlener 

Beroepshouding 

Communicatie met de zorgvrager 

Samenwerken 

Gesprekstechnieken 

Zelfreflectie 

Kennismaken met de (maatschappelijke) zorg 

Organisatie van de gezondheidszorg 

Visie op zorg 

Financiering 

Beroepsethiek 

Patiëntveiligheid 

Zorg en technologie 

Branches in de zorg: Kraam, VVT, GGZ, GHZ 

Kennismaken met de doelgroep: ziekte en gezondheid 

Kennismaken met de doelgroep: ontwikkelingsfasen 

Kennismaken met de doelgroep: gedrag en gedragsproblemen 

Kennismaken met de doelgroep: cultuur en levensbeschouwing 

Werken in de maatschappelijke zorg 

Mensen met een psychische stoornis  

Overige doelgroepen in de maatschappelijke zorg 

Wet- en regelgeving in de (maatschappelijke) zorg 

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener 

Wetten die de financiering en verzekering regelen 
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Wetten die eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg 

Borging kwaliteit van zorg 

Werkgerelateerde wetten 

Wetten rondom sterven en dood 

Wet- en regelgeving bij huiselijk geweld, seksueel misbruik en 

kindermishandeling 

Wet- en regelgeving voor bijzondere doelgroepen 

Verzorgend redeneren 

Kennismaken met verzorgend redeneren 

Verzorgend redeneren in de verpleeg- en verzorgingshuizen 

Verzorgend redeneren in de kraamzorg 

Verzorgende redeneren in de gehandicaptenzorg 

Verzorgend redeneren in de geestelijke gezondheidszorg 

 

Brancheafhankelijk  
Examen Vorm Examentijd Onderwerpen ZorgPad 

Inventariseren voor het zorgplan 

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

MZ-B1-K1-W1 Inventariseert 

ondersteuningvragen van de cliënt 

MZ-P2-K1-W1 Levert een bijdrage aan het 

ondersteuningsplan 

 

Praktijkexamen 90 minuten Plannen en afstemmen van 

(maatschappelijke) zorg 

VZ-B1-K1-W3 

MZ-B1-K1-W1 

Methodisch werken 

Gegevens verzamelen 

De zorgvraag in kaart brengen 

Een zorgplan opstellen 

Aandachtspunten voor de branches 

MZ-B1-K1-W1 

Dak- en thuislozen en asielzoekers 

Jeugdigen met een psychische stoornis en mensen 

met justitiële maatregel 

Mensen met gezinsproblemen en slachtoffers van 

geweld  

Overige specifieke doelgroepen 

MZ-P2-K1-W1 

Begeleidingsmethodieken voor specifieke 

doelgroepen 

 



 

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 │ Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg               Pagina 8 van 10 

Voorlichten, begeleiden en 

ondersteunen 

VZ-B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager 

VZ-B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en 

instructie 

VZ-B1-K1-W10 Evalueert en legt de 

zorgverlening vast 

VZ-P1-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht 

of zelf- en samenredzaamheid 

VZ-P1-K1-W4 Begeleidt een individu of een 

groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten 

MZ-B1-K1-W7 Evalueert de geboden 

ondersteuning 

MZ-P2-K1-W3 Ondersteunt de cliënt gericht 

op zelfmanagement en/of maatschappelijke 

participatie 

Praktijkexamen Binnen drie weken Begeleiden in de zorg 

VZ-B1-K1-W6 

Begeleiden bij de zelfredzaamheid op psychosociaal 

gebied 

Begeleiden bij eigen regie  

Begeleiden bij praktische zaken  

Naastbetrokkenen begeleiden 

Begeleiden op maatschappelijk gebied 

Begeleiden bij de verwerking van ziekte, beperking 

of behandeling  

Ondersteunen bij emotionele problemen  

Palliatieve zorg verlenen 

Terminale zorg verlenen 

Begeleiden van groepen 

Aandachtspunten voor de branches 

Voorlichting, advies en instructie 

VZ-B1-K1-W7 

Voorlichting en advies 

Voorlichting en advies ter bevordering van 

zelfmanagement 

Instructie 

Aandachtspunten voor de branches 

Plannen en afstemmen van 

(maatschappelijke) zorg 

VZ-B1-K1-W10 

MZ-B1-K1-W7 

Rapporteren 

De zorg evalueren  

Overdracht of ontslag 

MZ-B1-K1-W7 

Aandachtspunten voor de branches 

Dak- en thuislozen en asielzoekers 

Jeugdigen met een psychische stoornis en mensen 

met justitiële maatregel 

Mensen met gezinsproblemen en slachtoffers van 

geweld  

Thuiszorg 

VZ-P1-K1-W1 

MZ-P2-K1-W3 
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Ondersteunen bij zelf- en samenredzaamheid  

Ondersteunen bij wonen en maatschappelijke 

participatie  

Ondersteunen bij het onderhouden van een sociaal 

netwerk 

Verpleeg- en verzorgingshuizen 

VZ-P1-K1-W4 

Een individu of een groep begeleiden bij dagelijkse 

activiteiten 

Een zorgvrager in de groep begeleiden 

Overige specifieke doelgroepen 

MZ-P2-K1-W3 

Stimuleren van zelfmanagement en 

maatschappelijke participatie 

Samenwerken en afstemmen 

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 Werkt verbindend samen 

met naastbetrokkenen en andere 

zorgverleners 

VZ-P1-K1-W3 Biedt zorg in de woonsituatie 

MZ-B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af 

MZ-P2-K1-W2 Begeleidt specifieke 

doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij 

(dagelijkse) activiteiten 

Praktijkexamen Binnen vier weken Plannen en afstemmen van 

(maatschappelijke) zorg 

VZ-B1-K1-W9 

MZ-B1-K1-W6 

De zorg organiseren en afstemmen 

MZ-B1-K1-W6 

Aandachtspunten voor de branches 

Dak- en thuislozen en asielzoekers 

Jeugdigen met een psychische stoornis en mensen 

met een justitiële maatregel 

Mensen met gezinsproblemen en slachtoffers van 

geweld  

Professioneel handelen in de zorg 

VZ-B1-K2-W2  

MZ-B1-K1-W6 

Samenwerken met andere beroepsgroepen 

Thuiszorg 

VZ-P1-K1-W2 

Informele zorg organiseren en coördineren 

Naasten begeleiden in de thuiszorg 

VZ-P1-K1-W3 

Werken in de thuiszorg 

Begeleiden bij dagelijkse bezigheden en participatie 

Verpleeg- en verzorgingshuizen  

VZ-P1-K1-W2 
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Naasten begeleiden in verpleeg- en 

verzorgingshuizen 

MZ-P2-K1-W2 

Een individu of een groep begeleiden bij dagelijkse 

activiteiten 

Een zorgvrager in de groep begeleiden 

Overige specifieke doelgroepen 

MZ-P2-K1-W2 

Begeleiden bij (dagelijkse) activiteiten 

Inhoud ZorgPad  

VZ-P1-K1 Bieden van zorg en 

ondersteuning in de VVT  

MZ-P2-K1 Bieden van ondersteuning 

aan specifieke doelgroepen 

 

(werkproces overstijgend) 

 

  Thuiszorg 

VZ-P1-K1 

MZ-P2-K1 

Ziekten van het bewegingsapparaat 

Ziekten van het spijsverteringsstelsel en 

uitscheidingsstelsel 

Ziekten van het ademhalingsstelsel 

Ziekten van het circulatiestelsel 

Ziekten van de zintuigen en huid 

Ziekten van het zenuwstelsel 

Ziekten van het hormoonstelsel 

Oncologie 

Aan een middel gebonden stoornis 

Kinderen met een chronische aandoening 

Verpleeg- en verzorgingshuizen 

VZ-P1-K1 

MZ-P2-K1 

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Revalidatie 

Ouderen met psychosociale problemen 

Ouderen met psychogeriatrische aandoeningen 

Ouderen met psychische problemen 

Overige specifieke doelgroepen 

MZ-P2-K1 

Werken als begeleider specifieke doelgroepen 

 

 


