
Bijlage
Beroepscompetenties Verzorgenden IG
Deze bijlage is een verplicht onderdeel van het aanvraagformulier 
verklaring van vakbekwaamheid / erkenning beroepskwalificaties.
 - Vul deze bijlage in het Nederlands in, bij voorkeur digitaal. 
 - Print de ingevulde pagina’s uit. 
 - Schrijf duidelijk en leesbaar (in blokletters). 
 - Stuur deze bijlage op met het aanvraagformulier én 

de bewijsstukken.

Als uw aanvraag niet compleet is wordt deze niet in behandeling 
genomen!

Let op!
Dit formulier kunt u het beste 
downloaden en digitaal invullen. 
Daarna uitprinten, ondertekenen 
en retour sturen.

De vakbekwaamheid van Nederlandse verzorgenden IG en de opleidingseisen van hun beroepsopleiding 
worden in termen van competenties beschreven. 
In deze bijlage krijgt u vragen over de competenties die u tijdens uw beroepsopleiding heeft ontwikkeld.

Voor Nederlandse verzorgenden IG gaat het om competenties over de volgende onderdelen:
 - De generieke deelkwalificaties
 - De beroepsgerichte deelkwalificaties
 - De generieke deelkwalificaties m.b.t. kwaliteitszorg en het werken in een organisatie. 

Als u alleen als verpleegkundige hebt gewerkt is het toch van belang dat u onderstaande vragen beantwoordt.
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1 De generieke deelkwalificaties

Dit onderdeel betreft de volgende deelkwalificaties:
 - 204 Interactie in beroepssituaties
 - 303 Preventie en Gezondheidszorg voorlichting (GVO) 
 - 302 Basiszorg
 - 304 Verplegende Elementen 
 - 301 Plannen van zorg

1.1 Kunt u aangeven wat u 
belang rijk vindt in het contact 
met cliënten en hoe u hier 
uitvoering aan gegeven hebt in 
uw werk? |

1.2 Wat verstaat u onder Preventie 
en GVO en hoe hebt u hieraan 
gewerkt binnen uw beroeps-
uitoefening? 

|

1.3 Wat verstaat u onder basiszorg 
en hoe hebt u hieraan gewerkt 
binnen uw beroeps uitoefening?

|

1.4 Kent u de Nederlandse 
wet geving m.b.t. de beroepen in 
de gezondheidszorg? Beschrijf 
kort wat u hier van weet en met 
name m.b.t. het beroep van 
verzorgende IG.

|

1.5 Welke verpleegtechnische 
handelingen hebt u uitgevoerd 
en geef aan wat u belangrijk 
vindt bij de uitvoering van deze 
handelingen? |

1.6 Wat verstaat u onder het werken 
volgens methodiek. Geef aan 
hoe u procesmatig hebt 
gewerkt?

|

1.7 In welke beroepsituaties bent u 
in staat bovenstaande 
competenties zelfstandig en 
onder eigen verantwoordelijk-
heid in te zetten? Kunt u hiervan 
voorbeelden noemen? 

|

2 A De beroepsgerichte deelkwalificaties

Dit onderdeel betreft de volgende deelkwalificaties:
 - 308 Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
 - 309 Verzorgen van geriatrische zorgvragers

2.1 Beschrijf hoe u deze zorgvragers 
verzorgd hebt, vertel daarbij wat 
over de planning van de zorg, de 
basiszorg en het uitvoeren van 
verpleegtechnische handelingen. |

2.2 Wat zijn de meest voorkomende 
ziektebeelden die u bent 
tegen gekomen in uw werk bij de 
verzorging van deze patiënten? 
Wat vindt u het belangrijkste in 
de verzorging van patiënten met 
deze ziektebeelden? Kunt u 
hiervan voorbeelden noemen?

|
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B De beroepsgerichte deelkwalificaties

Dit onderdeel betreft de volgende deelkwalificaties:
 - 310 Verzorgen van verstandelijk gehandicapten
 - 311 Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen

2.3 Beschrijf hoe u deze zorgvragers 
verzorgd hebt, vertel daarbij wat 
over de planning van de zorg, de 
basiszorg en het uitvoeren van 
verpleegtechnische handelingen. |

2.4 Wat zijn de meest voorkomende 
ziektebeelden die u bent 
tegen gekomen in uw werk bij de 
verzorging van deze patiënten? 
Wat vindt u het belangrijkste in 
de verzorging van patiënten met 
deze ziektebeelden? Kunt u 
hiervan voorbeelden noemen?

|

3 De generieke deelkwalificaties m.b.t. kwaliteitszorg en het werken in een organisatie

Dit onderdeel betreft de volgende deelkwalificaties:
 - 305 Coördinatie van zorg
 - 306 Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering verzorgende

3.1 Geef aan wat u verstaat onder de 
“coördinatie van zorg” en hoe U 
daar invulling aan gegeven hebt 
in uw werk.

|

3.2 Geef aan hoe u meegewerkt 
hebt aan de “coördinatie van 
zorg” binnen een verpleeg-
afdeling of binnen de 
organisatie. |

3.3 Wat verstaat u onder kwaliteits-
zorg? Hoe hebt u daaraan 
meegewerkt binnen uw werk en 
hoe hebt u gewerkt aan uw 
eigen kwaliteitszorg en die van 
anderen? Kunt u hiervan 
voorbeelden geven? 

|

3.4 Wat verstaat u onder deskundig-
heidsbevordering. Hoe hebt u 
daaraan meegewerkt binnen uw 
werk en hoe hebt u gewerkt aan 
uw eigen deskundig heids-
bevordering en die van anderen. 
Kunt u hiervan voorbeelden 
geven?

|
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