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Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers 
 

Calibris heeft van Vilans de opdracht gekregen om een vergelijking te maken tussen de 

kennisbundels en de kwalificatiedossiers Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende-IG, Mbo-

Verpleegkundige en Maatschappelijke Zorg.  

Er is gekeken waar het thema uit de kennisbundel aansluit bij het kwalificatiedossier. Het doel 

hiervan is om het onderwijs handvaten te bieden waar de kennis uit de kennisbundel in het 

curriculum aangeboden kan worden.  

In eerste instantie is gekeken of het thema van de kennisbundel overeenkomt aansluit bij de 

omschrijving van het werkproces.  Vervolgens is nagegaan of er aansluiting is bij de vakkennis en 

vaardigheden uit de werkprocessen. Voor een aantal kennisbundels stuitte dit op ‘problemen’ en wel 

die kennisbundels die meer gericht zijn op een manier van werken dan op kennis, zoals de 

kennisbundels Zorgleefplan en Vraaggericht werken in de langdurige zorg. Om die reden is 

vervolgens nagegaan of het betreffende thema van de kennisbundel aansluit bij de competenties. 

Voor de vergelijking is uitgegaan van de kwalificatiedossiers voor het cohort 2012-2013. Deze 

kwalificatiedossiers zijn gelijk dan wel vrijwel gelijk aan de voorgaande cohorten 2009-2010, 2010-

2011 en 2011-2012. 

 

De volgende kennisbundels van Vilans zijn in de vergelijking opgenomen: 

 

 Kwalificatiedossiers 

 

Kennisbundel HZW VZ IG VP MZ MZ pbg MZ pbs 

1. Vraaggericht werken in de 

langdurige langdurige zorg 

x x x x  x 

2. Dementie x x x x x x 

3. Zorgleefplan x x x x  x 

4. Vrijheidsbeperking x x x x x x 

5. Intercultureel vakmanschap x x x x x x 

6. Outreachende hulp- en 

bemoeizorg in de GGZ en 

Verslavingszorg 

 x x   x 

7. Herstelondersteunende zorg  x x   x 

8. Werken met begeleidings-

plannen in de GGZ 

 x x   x 

9. Sociale inclusie   x x x x x 

10. Ondersteuningsplannen  x x x x  

11. Medicatieveiligheid  x x  x  

 

 

In de volgende paragrafen is per kwalificatiedossier benoemd welke werkprocessen aansluiting 

hebben bij de thema’s uit de kennisbundels.   
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Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn 
 

In onderstaand tabellen is de relatie weergegeven tussen de thema’s uit de kennisbundels en de 

werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en competenties uit het kwalificatiedossier Helpende 

Zorg en Welzijn. 

 

1. Kennisbundel Vraaggericht werken in de langdurige zorg 

KWALIFICATIEDOSSIER HELPENDE ZORG EN WELZIJN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Maakt een werkplanning op basis van het 

zorg- leef- en begeleidings- of 

activiteitenplan 

de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

1.2  Ondersteunt bij huishouden en de woon- 

of verblijfsomgeving of opvangsituatie 

de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

1.3 Ondersteunt bij persoonlijke 

verzorging/ADL 

de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

1.4  Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en 

recreëren. 

de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

 

2. Kennisbundel Dementie 

KWALIFICATIEDOSSIER HELPENDE ZORG EN WELZIJN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Maakt een werkplanning op basis van het 

zorg- leef- en begeleidings- of 

activiteitenplan 

Kennis van gerontologie, geriatrie, fysiologie en 

pathologie. 

1.3  Ondersteunt bij persoonlijke 

verzorging/ADL 

Kennis van gerontologie, geriatrie, fysiologie en 

pathologie. 

 

3. Kennisbundel Zorgleefplan 

KWALIFICATIEDOSSIER HELPENDE ZORG EN WELZIJN 

Het onderwerp komt voor het in werkproces / 

sluit aan bij  

Sluit aan bij  

1.1  Maakt een werkplanning op basis van het 

zorg- leef- en begeleidings- of 

activiteitenplan 

Omschrijving werkproces 

Competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

1.2  Ondersteunen bij wonen en huishouden de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

1.3  Ondersteunen bij persoonlijke verzorging / 

ADL 

de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 

1.4  Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en 

recreëren. 

de competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’ 
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4. Kennisbundel Vrijheidsbeperking 

KWALIFICATIEDOSSIER HELPENDE ZORG EN WELZIJN 

Het onderwerp sluit aan bij het werkproces  Sluit aan bij  

1.2  Ondersteunen bij wonen en huishouden Kennis van protocollen m.b.t. hygiëne, 

veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg 

Kennis van wet- en regelgeving 

Kennis van doelgroepen 

1.3  Ondersteunen bij persoonlijke verzorging / 

ADL 

Kennis van protocollen m.b.t. hygiëne, 

veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg 

Kennis van wet- en regelgeving 

Kennis van doelgroepen 

 

5. Kennisbundel Intercultureel vakmanschap 

KWALIFICATIEDOSSIER HELPENDE ZORG EN WELZIJN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2  Ondersteunt bij huishouden en de woon- 

of verblijfsomgeving of opvangsituatie 

kennis van doelgroepen 

competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ 

1.3  Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ADL  kennis van doelgroepen 

competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ 

2.2  Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de 

zelfredzaamheid 

kennis van doelgroepen 

competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ 
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Kennisbundels in relatie tot het kwalificatiedossier Verzorgende-IG 
 

In onderstaand tabellen is de relatie weergegeven tussen de thema’s uit de kennisbundels en de 

werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en competenties uit het kwalificatiedossier Verzorgende-

IG.  

 

1. Kennisbundel Vraaggericht werken in de langdurige zorg 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op omschrijving werkproces, competentie 

‘aandacht en begrip tonen’  

1.5 Begeleidt een zorgvrager omschrijving werkproces, competentie  ‘op de 

behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ 

richten’  

1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden competentie ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de ‘klant’ richten’ 

 

2. Kennisbundel Dementie  

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op kennis van de zorgcategorieën 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een zorgvrager kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.8  Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

omschrijving werkproces 

 

3. Kennisbundel Zorgleefplan  

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op omschrijving werkproces 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.5 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

1.10  Stemt de zorgverlening af  omschrijving werkproces 

1.11 Evalueert de zorgverlening omschrijving werkproces 
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4. Kennisbundel Vrijheidsbeperking 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

1.8  Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

omschrijving werkproces 

 

5. Kennisbundel Intercultureel vakmanschap 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

competentie ‘ethisch en integer handelen’ 

1.5 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.11 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

6. Kennisbundel Outreachende hulp- en bemoeizorg in de GGZ en Verslavingszorg 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een zorgvrager kennis van begeleidingsmethodieken 

1.8  Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

kennis van gedragsproblemen 

1.10 Stemt de zorgverlening af competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.11 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

7. Kennisbundel Herstelondersteunende zorg 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een zorgvrager kennis van begeleidingsmethodieken 

1.6 Begeleidt een groep zorgvragers competentie ‘begeleiden’ 

1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

kennis van gedragsproblemen 

1.10 Stemt de zorgverlening af competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.11 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 
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8. Kennisbundel Werken met begeleidingsplannen in de GGZ 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op omschrijving werkproces 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.5 Begeleidt een zorgvrager omschrijving werkproces 

1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.10 Stemt de zorgverlening af competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.11 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

9. Kennisbundel Sociale inclusie 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op competentie ‘overtuigen en beïnvloeden’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

1.8  Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

 

10. Kennisbundel Ondersteuningsplannen 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt (mede) het zorgplan op competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een zorgvrager kennis van begeleidingsmethodieken 

1.10 Stemt de zorgverlening af competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.11 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

11. Kennisbundel Medicatieveiligheid 

KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.2  Biedt persoonlijke verzorging en 

observeert gezondheid en welbevinden 

omschrijving werkproces 

1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit  competentie ‘instructies en procedures 

opvolgen’ 

1.8  Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 
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Kennisbundels in relatie tot het kwalificatiedossier MBO Verpleegkundige 
 

In onderstaand tabellen is de relatie weergegeven tussen de thema’s uit de kennisbundels en de 

werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en competenties uit het kwalificatiedossier Mbo-

Verpleegkundige . 

 

1. Kennisbundel Vraaggericht werken in de langdurige zorg 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

omschrijving werkproces, competentie 

‘aandacht en begrip tonen’ 

1.4 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

 

2. Kennisbundel Dementie  

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

kennis van de zorgcategorieën 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.4 Begeleidt een zorgvrager kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

omschrijving werkproces 

 

3. Kennisbundel Zorgleefplan  

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

omschrijving werkproces 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.4 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

1.8 Coördineert zorgverlening  omschrijving werkproces 

1.9 Evalueert de zorgverlening omschrijving werkproces 
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4. Kennisbundel Vrijheidsbeperking 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.4 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

omschrijving werkproces 

 

5. Kennisbundel Intercultureel vakmanschap 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

competentie ‘ethisch en integer handelen’ 

1.4 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.9 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

6. Kennisbundel Outreachende hulp- en bemoeizorg in de GGZ en Verslavingszorg 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.4 Begeleidt een zorgvrager kennis van begeleidingsmethodieken mbt de 

zorgcategorieën 

1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

kennis van gedragsproblemen 

1.8 Coördineert zorgverlening competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.9 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 
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7. Kennisbundel Herstelondersteunende zorg 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE  

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.4 Begeleidt een zorgvrager kennis van begeleidingsmethodieken mbt de 

zorgcategorieën 

1.5 Begeleidt een groep zorgvragers competentie ‘begeleiden’ 

1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene 

situaties 

kennis van gedragsproblemen 

1.8 Coördineert zorgverlening competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.9 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

8. Kennisbundel Werken met begeleidingsplannen in de GGZ 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

omschrijving werkproces 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.4 Begeleidt een zorgvrager omschrijving werkproces 

1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 

1.8 Coördineert zorgverlening competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.9 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

9. Kennisbundel Sociale inclusie 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

competentie ‘overtuigen en beïnvloeden’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.4 Begeleidt een zorgvrager competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de ‘klant’ richten’ 

1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 
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10. Kennisbundel Ondersteuningsplannen 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Stelt verpleegkundige diagnose en stelt 

het verpleegplan op 

competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

kennis van stoornissen, beperkingen, 

functioneringsproblemen en ziektebeelden mbt 

de zorgcategorieën 

1.4 Begeleidt een zorgvrager kennis van begeleidingsmethodieken mbt de 

zorgcategorieën 

1.8 Coördineert zorgverlening competentie ‘samenwerken en overleggen’ 

1.9 Evalueert de zorgverlening competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

 

11. Kennisbundel Medicatieveiligheid 

KWALIFICATIEDOSSIER MBO-VERPLEEGKUNDIGE 

De kennis komt voor in het werkproces  Sluit aan bij  

1.2  Biedt persoonlijke verzorging, observeert 

en gezondheid en welbevinden 

omschrijving werkproces 

1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit  competentie ‘instructies en procedures 

opvolgen’ 

1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie omschrijving werkproces 
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Kennisbundels in relatie tot de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke 
Zorg uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg  
 

In onderstaand tabellen is de relatie weergegeven tussen de thema’s uit de kennisbundels en de 

werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en competenties uit het kwalificatiedossier 

Maatschappelijke Zorg voor de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg. 

 

1. Kennisbundel Vraaggericht werken in de langdurige zorg 

 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt competentie ‘aandacht en begrip tonen’ 

2.1 

t/m 

2.4 

Vraaggericht werken is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

voor de werkprocessen 2.1 tot en met 2.4 

kennis van methodisch handelen  

competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ 

 

2. Kennisbundel Dementie 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt kennis van geriatrie; kennis van doelgroepen; 

kennis van de psychologie 

2.1  Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke 

verzorging 

kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen; kennis 

van de psychologie 

2.2  Ondersteunt de cliënt bij wonen en 

huishouden 

 

kennis van doelgroepen; kennis van leer-, 

opvoedings, gedragsproblemen en 

verslavingsproblematiek 

2.3  Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding kennis van de psychologie; kennis van 

doelgroepen;  kennis van leer-, opvoedings-,  en 

gedragsproblemen en verslavingsproblematiek 

 

3. Kennisbundel  Zorgleefplan 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

3.6   Evalueert de geboden ondersteuning omschrijving werkproces 

2.1 

t/m 

2.4 

Het zorgleefplan is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 2.1 tot en met 2.4 

kennis van leefstijl; kennis van psychologie 

competenties ‘begeleiden’, ‘ethisch en integer 

handelen’ en ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de klant richten’ 

 

4. Kennisbundel Vrijheidsbeperking 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

2.1 

t/m 

2.4 

Vrijheidsbeperking is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 2.1 tot en met 2.4 

kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, 

hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu en 

kwaliteitszorg 

competenties ‘werken volgens instructies en 

procedures’ en  ‘ethisch en integer handelen’ 
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5. Kennisbundel  Intercultureel vakmanschap 

 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1  Inventariseert de hulpvragen van de cliënt kennis van doelgroepen 

2.1 

t/m 

2.4 

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de bejegening van de cliënt en de 

samenwerking met de cliënt dus op de 

werkprocessen 2.1 t/m 2.4 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep; kennis van leefstijl; 

kennis van sociale integratie; 

competenties ‘begeleiden’ en ‘omgaan met 

veranderen en aanpassen’. 

 

9. Kennisbundel Sociale inclusie 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding omschrijving werkproces 

kennis van begeleidingsmethodieken 

competentie ‘begeleiden’ 

2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-

maatschappelijk gebied 

omschrijving werkproces 

competentie ‘begeleiden’ 

 

10. Kennisbundel Ondersteuningsplannen 

 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

2.1 

t/m 

2.4 

De gehele dienstverlening wordt 

gebaseerd op het ondersteuningsplan 

kennis van doelgroepen; kennis van methodisch 

handelen 

competenties ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’, 

‘begeleiden’ 

3.6 Evalueert de geboden ondersteuning omschrijving werkproces 

evaluatievaardigheden en reflectievaardigheden 
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Kennisbundels in relatie tot de kwalificatie Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg  
 

In onderstaand tabellen is de relatie weergegeven tussen de thema’s uit de kennisbundels en de 

werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en competenties uit het kwalificatiedossier 

Maatschappelijke Zorg voor de kwalificatie Persoonlijk begeleider gehandicapten zorg. 

 

2. Kennisbundel Dementie 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER 

GEHANDICAPTENZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt kennis van geriatrie; kennis van doelgroepen; 

kennis van chronische ziekten, handicaps, taal- 

of ontwikkelingsachterstanden. 

1.2 Schrijft het plan van aanpak kennis van geriatrie; kennis van doelgroepen; 

kennis van chronische ziekten, handicaps, taal- 

of ontwikkelingsachterstanden. 

2.6 Ondersteunt het sociale systeem kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen 

competentie ‘vakdeskundigheid toepassen’ 

2.1 

t/m 

2.5 

en 

2.7 

Dementie is van invloed op de uitvoering 

van de dienstverlening en dus op de 

werkprocessen 2.1 tot en met 2.5 en 2.7 

kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen 

competentie ‘begeleiden’ 

 

3. Kennisbundel  Zorgleefplan 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER 

GEHANDICAPTENZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak omschrijving werkproces 

2.1 

t/m 

2.6 

Het zorgleefplan is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 2.1 tot en met 2.6 

omschrijving werkprocessen 

3.6   Evalueert de geboden ondersteuning omschrijving werkproces 

 

4. Kennisbundel Vrijheidsbeperking 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak Omschrijving werkproces kennis van 

doelgroepen; kennis van ziektebeelden, 

beperkingen stoornissen, behandelingen, 

therapieën en effecten 

2.1 

t/m 

2.6 

Vrijheidsbeperking is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 2.1 tot en met 2.6 

kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, 

hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu en 

kwaliteitszorg 

competenties ‘werken volgens instructies en 

procedures’ en  ‘ethisch en integer handelen’ 
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5. Kennisbundel  Intercultureel vakmanschap 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER 

GEHANDICAPTENZORG  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 

t/m  

1.3  

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de bejegening van de cliënt en de 

samenwerking met de cliënt, het 

cliëntsysteem en met collega’s en dus op 

de werkprocessen 1.1 t/m 1.3 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep 

competenties ‘op behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ en ‘samenwerken en 

overleggen’,   

2.1 

t/m 

2.7 

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de bejegening van de cliënt en de 

samenwerking met de cliënt en het 

cliëntsysteem en dus op de werkprocessen 

2.1 t/m 2.7 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep; kennis van leefstijl; 

kennis van sociale integratie; 

competenties ‘begeleiden’ en  ‘omgaan met 

veranderen en aanpassen’. 

3.1 

t/m 

3.6 

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de wijze van samenwerking met 

collega’s en dus op de werkprocessen 3.1 

t/m 3.6 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep 

competentie ‘samenwerken en overleggen’  

 

9. Kennisbundel Sociale inclusie 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER 

GEHANDICAPTENZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak omschrijving werkproces 

kennis van doelgroepen 

1.3  Specificeert het plan van aanpak tot een 

activiteitenplan 

kennis van methodisch handelen  

competenties ‘vakdeskundigheid toepassen’ en 

‘op de behoeften en verwachtingen van de 

“klant” richten’. 

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding omschrijving werkproces 

competentie ‘begeleiden’ 

2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-

maatschappelijk gebied 

omschrijving werkproces 

kennis van leer-, gedrags- en verslavings-

problemen 

competentie ‘begeleiden’ 

2.5 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van 

de regie over zijn leven 

omschrijving werkproces 

kennis van begeleidingsmethodieken; kennis van 

sociale integratie 

competentie ‘vakdeskundigheid toepassen’ 

2.6 Ondersteunt het sociale systeem kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen 

competenties ‘begeleiden’ en ‘vakdeskundigheid 

toepassen’ 
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11. Kennisbundel Medicatieveiligheid  

 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER 

GEHANDICAPTENZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

2.1  Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke 

verzorging 

- kennis van gezondheid, ziekte en besmetting 

- kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, 

hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu en 

kwaliteitszorg 

2.6 Ondersteunt het sociale systeem de competentie begeleiden 

- de competentie vakdeskundigheid toepassen 

- ‘voorlichting-, advies- en 

instructievaardigheden’ 

2.7 Voert verpleegtechnische handelingen uit de competentie instructies en procedures 

opvolgen 

- kennis van in de branche(s) gebruikte 

medicijnen en effecten 

- kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, 

hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu en 

kwaliteitszorg 

 

  

10. Kennisbundel Ondersteuningsplannen 

 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER 

GEHANDICAPTENZORG 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak omschrijving van het werkproces 

kennis van doelgroepen; kennis van 

ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, 

behandelingen/therapieën en effecten 

1.3 

en 

2.1 

t/m 

2.7 

De gehele dienstverlening wordt 

gebaseerd op het ondersteuningsplan 

kennis van doelgroepen;  

competenties ‘op de behoeften en 

verwachtingen van de “klant” richten’, 

‘begeleiden’ 

3.6 Evalueert de geboden ondersteuning omschrijving werkproces 

evaluatievaardigheden en reflectievaardigheden 



 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 18 
 

Kennisbundels in relatie tot de kwalificatie Persoonlijk begeleider specifieke 
doelgroepen uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg  
 

In onderstaand tabellen is de relatie weergegeven tussen de thema’s uit de kennisbundels en de 

werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en competenties uit het kwalificatiedossier 

Maatschappelijke Zorg voor de kwalificatie Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. 

 

1. Kennisbundel vraaggericht werken in de langdurige zorg 

 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 schrijft het plan van aanpak omschrijving werkproces 

1.3 

en 

2.1 

t/m 

2.6 

Vraaggericht werken is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 1.3 en 2.1 tot en met 

2.6 

competentie ‘op de behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ 

 

 

2. Kennisbundel Dementie 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt kennis van geriatrie; kennis van doelgroepen; 

kennis van chronische ziekten, handicaps, taal- 

of ontwikkelingsachterstanden. 

1.2 Schrijft het plan van aanpak kennis van geriatrie; kennis van doelgroepen; 

kennis van chronische ziekten, handicaps, taal- 

of ontwikkelingsachterstanden. 

2.6 Ondersteunt het sociale systeem kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen 

competentie ‘vakdeskundigheid toepassen’ 

2.1 

t/m 

2.5 

Dementie is van invloed op de uitvoering 

van de dienstverlening en dus op de 

werkprocessen 2.1 tot en met 2.5 

kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen 

competentie ‘begeleiden’ 

 

4. Kennisbundel Vrijheidsbeperking 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak Omschrijving werkproces kennis van 

doelgroepen; kennis van ziektebeelden, 

beperkingen stoornissen, behandelingen, 

therapieën en effecten 

2.1 

t/m 

2.6 

Vrijheidsbeperking is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 2.1 tot en met 2.6 

kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, 

hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu en 

kwaliteitszorg 

competenties ‘werken volgens instructies en 

procedures’ en  ‘ethisch en integer handelen’ 
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5. Kennisbundel  Intercultureel vakmanschap 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 

t/m  

1.3  

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de bejegening van de cliënt en de 

samenwerking met de cliënt, het 

cliëntsysteem en met collega’s en dus op 

de werkprocessen 1.1 t/m 1.3 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep 

competenties ‘op behoeften en verwachtingen 

van de “klant” richten’ en ‘samenwerken en 

overleggen’,   

2.1 

t/m 

2.6 

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de bejegening van de cliënt en de 

samenwerking met de cliënt en het 

cliëntsysteem en dus op de werkprocessen 

2.1 t/m 2.6 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep; kennis van leefstijl; 

kennis van sociale integratie; 

competenties ‘begeleiden’ en  ‘omgaan met 

veranderen en aanpassen’. 

3.1 

t/m 

3.6 

Intercultureel vakmanschap is van invloed 

op de wijze van samenwerking met 

collega’s en dus op de werkprocessen 3.1 

t/m 3.6 

kennis van doelgroepen; kennis van psychologie 

in relatie tot de doelgroep 

competentie ‘samenwerken en overleggen’  

 

6. Kennisbundel Outreachende hulp- en bemoeizorg in de GGZ en Verslavingszorg 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.1 Inventariseert de hulpvragen van de cliënt omschrijving werkproces 

2.1 

t/m 

2.6 

Outreachende hulp- en bemoeizorg is van 

invloed op de uitvoering van de 

dienstverlening en dus voor de 

werkprocessen 2.1 tot en met 2.6 

kennis van doelgroepen;  kennis van 

begeleidingsmethodieken  

competenties ‘op de behoefte en verwachtingen 

van de “klant”  richten’, ‘begeleiden’, 

‘vakdeskundigheid toepassen’ en ‘aansturen’ 

 

7. Kennisbundel Herstelondersteunende zorg 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak. omschrijving werkproces 

1.3 Specificeert het plan van aanpak tot een 

activiteitenplan 

omschrijving werkproces 

kennis van methodisch handelen 

2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-

maatschappelijk gebied 

omschrijving werkproces 

kennis van leer-, gedrags- en 

verslavingsproblemen 

competentie ‘begeleiden’ 

2.5 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van 

de regie over zijn leven 

omschrijving werkproces 

kennis van begeleidingsmethodieken; kennis van 

sociale integratie 

competentie ‘vakdeskundigheid toepassen’ 

2.6 Ondersteunt het sociale systeem omschrijving werkproces 

competenties ‘begeleiden’ en ‘vakdeskundigheid 

toepassen 

3.6  Evalueert de geboden ondersteuning omschrijving werkproces 

evaluatievaardigheden en reflectievaardigheden 
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8. Kennisbundel Werken met begeleidingsplannen in de GGZ 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN  

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak omschrijving van het werkproces 

kennis van doelgroepen; kennis van 

ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, 

behandelingen/therapieën en effecten 

2.1 

t/m 

2.6 

Het begeleidingsplan is van invloed op de 

uitvoering van de dienstverlening en dus 

op de werkprocessen 2.1 tot en met 2.6 

competenties ‘op de behoefte en verwachtingen 

van de “klant”  richten’, ‘begeleiden’, 

‘vakdeskundigheid toepassen’ en ‘aansturen’ 

3.4  Voert coördinerende taken uit omschrijving werkproces 

kennis van doelgroepen; kennis van het 

werkveld  

competentie ‘aansturen’ 

3.6  Evalueert de geboden ondersteuning omschrijving werkproces 

evaluatievaardigheden en reflectievaardigheden 

 

9. Kennisbundel Sociale inclusie 

KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJKE ZORG / PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN 

De kennis komt voor het in werkproces  Sluit aan bij  

1.2 Schrijft het plan van aanpak omschrijving werkproces 

kennis van doelgroepen 

1.3  Specificeert het plan van aanpak tot een 

activiteitenplan 

kennis van methodisch handelen  

competenties ‘vakdeskundigheid toepassen’ en 

‘op de behoeften en verwachtingen van de 

“klant” richten’. 

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding omschrijving werkproces 

competentie ‘begeleiden’ 

2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-

maatschappelijk gebied 

omschrijving werkproces 

kennis van leer-, gedrags- en verslavings-

problemen 

competentie ‘begeleiden’ 

2.5 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van 

de regie over zijn leven 

omschrijving werkproces 

kennis van begeleidingsmethodieken; kennis van 

sociale integratie 

competentie ‘vakdeskundigheid toepassen’ 

2.6 Ondersteunt het sociale systeem kennis van ziektebeelden, beperkingen, 

stoornissen en functioneringsproblemen 

competenties ‘begeleiden’ en ‘vakdeskundigheid 

toepassen’ 
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