
Eisen mbo-certificaat

Basis voor deskundige zorg

Versie

Versie 2

Code

C0054

Het mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen
van de kwalificatie:

Verzorgende-IG 25656

Bijlage bij het kwalificatiedossier:

Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 23268



1. Algemene informatie
C1: Basis voor deskundige zorg

Indicatie studielast:

400 SBU

Beroepsvereisten

Nee

Toelichting

- Indien in een kerntaaktitel tussen haakjes (deels) staat, betekent dit dat uit de kerntaak van de kwalificatie waar het certificaat uit is

voortgekomen, een selectie van werkprocessen is gemaakt, maar dat de kerntaaktitel gehandhaafd blijft.

- Indien in een kerntaak (en in de onderliggende werkprocessen) wordt gesproken van een beginnend beroepsbeoefenaar of een specifieke

beroepsbeoefenaar, dient ‘certificaathouder’ te worden gelezen.

- Indien in een kerntaaktitel tussen haakjes (deels) staat, betekent dit dat uit de kerntaak van de kwalificatie waar het certificaat uit is

voortgekomen, een selectie van werkprocessen is gemaakt, maar dat de kerntaaktitel gehandhaafd blijft.

- Indien in een kerntaak (en in de onderliggende werkprocessen) wordt gesproken van een beginnend beroepsbeoefenaar of een specifieke

beroepsbeoefenaar, dient ‘certificaathouder’ te worden gelezen.

Beschrijving

In dit beroepsgerichte onderdeel doen medewerkers kennis op van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Hiermee kunnen

zij de cliënt ondersteunen bij de regievoering over wonen en huishouden en directe persoonlijke verzorging verlenen. Medewerkers leren signalen

waar te nemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt, dit te bespreken met andere disciplines en de leidinggevende, dit te

evalueren en rapporteren.

Scholingsbehoefte/Landelijke herkenbaarheid

Er is landelijk een dringende behoefte aan geschoold personeel voor het bieden van ondersteuning bij regievoering en het verlenen van directe

zorg. Het gaat om zorg aan cliënten in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Het

ontbreekt in deze sectoren aan mensen die aantoonbaar kennis en vaardigheden hebben op het gebied van persoonlijke verzorging, huishouden en

wonen. Dit beroepsgerichte onderdeel uit de kwalificatie Verzorgende IG richt zich op deze kennis en vaardigheden en speelt hiermee in op de

vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het biedt de mogelijkheid om later in te kunnen stromen in een diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij

vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen.

Zelfstandige betekenis

Met dit certificaat kunnen deze medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de

regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van diens gezondheidstoestand en bij diens persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg

tevens evalueren en vastleggen.

Doelgroep

Voor dit certificaat is het diploma Helpende Zorg en Welzijn (of gelijkwaardig aangetoond door ervaring) voorondersteld. Het betreft zijinstromers

die veel affiniteit hebben met de zorg en gemotiveerd zijn om persoonlijke verzorging te verlenen aan cliënten. Door opgedane levenservaring

hebben zij de gewenste vaardigheden in betrekkelijk korte tijd onder de knie.

Onderdeel van kwalificatie

Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020)

Verzorgende-IG 25656
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2. Inhoud eisen mbo-certificaat
Kerntaak kwalificatie Kerntaak certificaat

Bieden van zorg en ondersteuning, B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning (deels) , C1-K1

Werkprocessen kwalificatie Werkprocessen certificaat

Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal

gebied (Gezondheidsbevorderaar) , B1-K1-W1

Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal

gebied (Gezondheidsbevorderaar) , C1-K1-W1

Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener) , B1-K1-W4 Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener) , C1-K1-W2
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3. Uitwerking
C1-K1: Bieden van zorg en ondersteuning

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over beroepsspecifieke vaardigheden en kennis en kan methodisch handelen om vraaggericht passende

zorg en ondersteuning te bieden. De beginnend beroepsbeoefenaar moet kennis en vaardigheden eigen kunnen maken en inzetten in de branches.

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt regelmatig alleen of in teamverband in laag en gemiddeld complexe en veelal voorspelbare

omstandigheden. In het geval van veranderingen in de situatie van de zorgvrager, handelt ze volgens procedures en maakt ze een inschatting van de

mogelijke gevolgen en risico's van deze verandering. Indien nodig schakelt ze een collega en/of leidinggevende in.

Binnen de uitvoering van haar werkzaamheden krijgt de beginnend beroepsbeoefenaar te maken met wisselende rollen waaraan zij moet voldoen

en waartussen voortdurend geswitcht moet worden. Het gaat om de volgende rollen: Gezondheidsbevorderaar en Zorgverlener.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar voert haar werkzaamheden zelfstandig uit in afstemming met de zorgvrager en andere betrokkenen bij

zorgverlening en onder verantwoordelijkheid van haar direct leidinggevende. Zij lost zelfstandig gemiddeld complexe knelpunten op en bespreekt

knelpunten tijdig met het (multidisciplinair/interdisciplinair) team of haar leidinggevende. Wanneer nodig consulteert zij deskundigen. Zij is

verantwoordelijk voor haar eigen werk.

Vakkennis en vaardigheden

De certificaathouder heeft:

§ heeft kennis van anatomie, fysiologie en pathologie relevant voor het werkveld en de doelgroepen

§ heeft kennis van gezondheidsrisico's behorend bij de doelgroep

§ heeft kennis van voedings- en dieetleer en voedingsproblematiek relevant voor de beroepsuitoefening

§ heeft kennis van protocollen, professionele richtlijnen, beroepscode en standaarden

§ kan gedragspatronen, ziektebeelden en functiestoornissen herkennen

§ kan bijdragen aan patiëntveiligheid

§ kan emotionele problemen herkennen

§ kan signalen herkennen van sociale problematiek

§ kan observatiemethoden en –technieken toepassen om informatie te achterhalen

§ kan methodisch en systematisch handelen

§ kan actuele benaderingswijzen in de omgang met relevante doelgroepen toepassen

§ kan omgaan met beroepsethische vraagstukken

§ kan handelen volgens de normen voor verantwoorde zorg

§ kan gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen

§ kan kennis van vigerende wet- en regelgeving toepassen

§ kan handelen volgens het branchespecifieke kwaliteitskaders, richtlijnen en protocollen

§ kan voor de doelgroep relevante administratieve handelingen verrichten

C1-K 1-W1: Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar onderkent de eigen kracht en gezondheidstoestand van de zorgvrager en het sociale netwerk. Ze observeert en

signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de zorgvrager en bespreekt deze met de zorgvrager en/of het

sociale netwerk en indien nodig vraagt ze door. Ze controleert zo nodig de vitale functies. Ze rapporteert bevindingen aan betrokkenen en zet zo

nodig vervolgstappen in gang.

Resultaat

De gezondheidstoestand en het welbevinden van de zorgvrager zijn ingeschat en mogelijke veranderingen zijn besproken met de zorgvrager en/of

het sociale netwerk.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- reageert adequaat op (non-)verbale signalen van de zorgvrager;

- brengt zorgvuldig de eigen kracht en gezondheidstoestand van de zorgvrager in kaart;

- toont aandacht voor de beleving van veiligheid en welbevinden door de zorgvragers en het sociale netwerk;

- rapporteert bevindingen nauwkeurig en volledig.

De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Formuleren en rapporteren, Omgaan met verandering en aanpassen
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C1-K 1-W2: Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar voert de in het plan beschreven activiteiten uit. Ze zorgt ervoor dat de zorgvragers en het sociale netwerk zoveel

mogelijk zelf kunnen doen en vult waar nodig aan. Zij ondersteunt de zorgvragers bij het voeren van de regie bij wonen en stimuleert of activeert

waar nodig. Zij helpt bij praktische zaken, ontwikkelen van vaardigheden, het realiseren van een passende daginvulling of dagbesteding en het

opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.

De beginnend beroepsbeoefenaar ondersteunt de zorgvragers bij persoonlijke verzorging, activiteiten van het dagelijks leven, opname van voeding

en vocht, uitscheiding, uiterlijke verzorging, mobiliteit en waak- en slaapritme. Ze houdt het welbevinden van de zorgvragers in de gaten en

voorkomt zoveel mogelijk complicaties en ongemakken. Ze betrekt het sociale netwerk bij de begeleiding van de zorgvragers. Ze let op

overbelasting van de zorgvragers en het sociale netwerk en bespreekt zo nodig een andere taakverdeling. Ze biedt in voorkomende gevallen

palliatieve en terminale ondersteuning. Indien nodig past ze in overleg het gebruik van technologische hulpmiddelen toe.

Resultaat

De activiteiten zijn volgens plan en met inachtneming van wet- en regelgeving uitgevoerd.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- laat de zorgvrager doelgericht nadenken over mogelijkheden voor het aangaan en onderhouden van contacten;

- gaat zorgvuldig om met de eigenheid en privacy van de zorgvrager en het sociale netwerk passend binnen de geldende wet- en regelgeving;

- motiveert de zorgvrager en het sociale netwerk doelbewust tot haalbare activiteiten die de gezondheids- en leefsituatie van de zorgvrager

bevorderen;

- let zorgvuldig op het gedrag en welbevinden van de zorgvrager;

- bespreekt op een duidelijke manier haar bevindingen met de zorgvrager en het sociale netwerk en indien nodig met haar collega’s.

De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en

middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen

 

5 van 5


	Leeswijzer
	1. Algemene informatie
	2. Uitwerking

