Examens Verzorgende-IG KD 2020
Wijzigingen in de serie 2021 t.o.v. de serie 2020
De laatste zin in de examenopdracht betreft het resultaat van de examenopdracht.
Deze is in alle examens verplaatst naar Resultaat ter vervanging van het resultaat
van wp uit kd.
Examen 1: B1-K1-W1
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Examenduur 3de bullet vervangen door: Examenperiode voor het schrijven van de
rapportage: binnen één werkdag na de gedragsobservatie van het gesprek met de
zorgvrager.
Taakcomplexiteit 1ste bullet vervangen door: te maken heeft met een zorgvrager
waarbij sprake is van veranderingen in het gedrag, gezondheidstoestand,
welbevinden of veiligheid;
Criteria
Geen wijzigingen.
Examen 2: B1-K1-W2
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit 1ste bullet vervangen door: werkt met een zorgvrager voor wie het
gebruik van materialen en middelen een noodzaak is;
Materialen en middelen aan 2de bullet toegevoegd: en afgestemd op de specifieke
zorgvrager;
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Van 1ste criterium 3de indicator uitgewerkt tot zelfstandig criterium 2:
De kandidaat heeft bij de situatie passende materialen en middelen gekozen.
Indicatoren
De kandidaat heeft materialen en middelen gekozen die:
• zijn afgestemd op de zorgvrager als uniek persoon;
- zijn afgestemd op de fysieke en mentale mogelijkheden van de zorgvrager om
deze te gebruiken.
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Examen 3: B1-K1-W3
Examenopdracht
De zin na de openingszin is verplaatst naar punt 2 van de opdracht.
In de zin die de opsomming aangeeft, is ‘aanpassen’ vervangen door ‘opstellen’.
De opsomming in zeven bullets, is vervangen door een opsomming in negen punten
met een nummer. De punten 1 en 2 zijn nieuw.
Punt 1: Stel je je op hoogte van de visie van de organisatie.
Punt 2: Bespreek je de procedures van de organisatie over het opstellen en
aanpassen van een individueel plan met de eindverantwoordelijke voor de
zorgplannen.
Bullet 6, het formuleren van evaluatievragen is vervallen (zie verantwoording) en
vervangen door het vastleggen van een datum voor evaluatie. (is punt 8 geworden)
Bullet 7 is vervangen door punt 9: Voeg de gegevens uit de punten 4 t/m 8 samen
tot een document met als titel ‘Opstellen individueel plan’.
In de eerste zin na de opsomming is het document ‘Aanpassen individueel plan’
aangepast naar ‘Opstellen individueel plan’.
De derde tot en met de zesde zin na de opsomming zijn vervangen door:
Vervolgens maak je het individuele plan voor de zorgvrager.
Tot slot stel je samen met de eindverantwoordelijke het individuele plan vast.
Afnamecondities
Materialen en middelen, aan 2de streepje: inzage heeft in ‘de visie’ toegevoegd.
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Een zelfstandig criterium (criterium 2) voor het werken volgens de visie van de
organisatie.
Criterium 1 4de indicator is vervallen.
Criterium 3 ‘bijstellen’ aangepast naar ‘opstellen’, 2de indicator is vervallen.
Examen 4: B1-K1-W4
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit 1ste bullet toegevoegd, in 2de bullet (was 1ste bullet) het woord
‘alleen’ verwijderd.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 3de bullet vervangen door:
zelfstandig knelpunten oplost, eventueel in overleg met een collega of
leidinggevende;
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Een zelfstandig criterium (criterium 2) voor de wijze van communiceren.
Criterium 1 gericht op afstemming op individuele plan, criterium 3 gericht op
afstemming wet- en regelgeving. Geen inhoudelijke wijzigingen, wel scherper/
concreter geformuleerde indicatoren.
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Examen 5: B1-K1-W5
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Examenduur, de examenperiode aangepast van 6 weken naar 6 maanden.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, 1ste bullet ‘vaardigheden’
vervangen door ‘handelingen’, 3de bullet vervangen door: zelfstandig knelpunten
oplost, eventueel in overleg met een collega of leidinggevende;
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Een zelfstandig criterium (criterium 2) voor de wijze van communiceren.
Criterium 1 gericht op afstemming op individuele plan, criterium 3 gericht op
afstemming wet- en regelgeving. In dit criterium (was criterium 2) ‘vaardigheden’
vervangen door ‘handelingen’.
Geen inhoudelijke wijzigingen, wel scherper/ concreter geformuleerde indicatoren.
Examen 6: B1-K1-W6
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Geen wijzigingen
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Een nieuw criterium (criterium 2) toegevoegd:
De kandidaat heeft haar aandacht juist verdeeld over de zorgvrager en de
naastbetrokkene.
Indicatoren:
De kandidaat heeft:
het doel van het gesprek voor ogen gehouden;
een respectvolle benadering van de zorgvrager bewaakt;
rekening gehouden met de draagkracht van de naastbetrokkene.
Criterium 1, 4de indicator: ‘gesignaleerd’ gewijzigd in ‘opgemerkt’.
Examen 7: B1-K1-W7
Examenopdracht
In inleiding twee tekstuele wijzigingen:
In 1ste zin, ‘In’ gewijzigd in ‘Voor’,
2de zin gewijzigd in ‘Je voert hierover een examengesprek.’
‘zorgvrager(s)’overal gewijzigd in zorgvragers.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit, ‘Voorbereidende opdracht’ toegevoegd.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ‘Voorbereidende opdracht’
toegevoegd.
Materialen en middelen, de twee bullets vervangen door:
Voorbereidende opdracht:
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zorg ervoor dat de kandidaat de beschikking heeft over de middelen en
materialen die nodig zijn om de zorgverlening te organiseren en te coördineren.
Aan het examen vooraf:
 zorg ervoor dat de examinator voor aanvang van het examen beschikt over het
verslag van de voorbereidende opdracht;
 zorg ervoor dat de examinator voor aanvang van het examen beschikt over een
verklaring dat de student heeft voldaan aan alle onderdelen van de
voorbereidende opdracht: het is authentiek, relevant en actueel.
Tijdens het examen:
 zorg ervoor dat het gesprek plaatsvindt in een rustige ruimte.
Criteria
Gewijzigd van één naar twee criteria.
Het oorspronkelijke criterium, in twee criteria gesplitst en gespecificeerd naar
planning en uitvoering.
Criterium 1 drie van de vijf oorspronkelijke indicatoren.
Criterium 2 de twee overige indicatoren.
Examen 8: B1-K1-W8
Examenopdracht
In inleiding twee tekstuele wijzigingen:
De 1ste zin gewijzigd in Voor dit examen reageer je in de voorbereidende opdracht
op onvoorziene en crisissituaties.
In 2de zin ‘Daarnaast’ gewijzigd in ‘Daarna’.
De alinea na de eerste opsomming in de voorbereidende opdracht, gewijzigd van
drie in vier zinnen. Als derde zin toegevoegd: Je handelt uitsluitend binnen jouw
eigen verantwoordelijkheden.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit, ‘Voorbereidende opdracht’ toegevoegd; 3de en 4de bullet
verwijderd.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ‘Voorbereidende opdracht’
toegevoegd;
1ste zin verwijderd; 3de bullet gewijzigd in: zo nodig een collega en/of andere
disciplines kan inschakelen; 5de bullet toegevoegd: pas start met het procesverslag
wanneer de situatie binnen haar verantwoordelijkheden viel;
Materialen en middelen, de 1ste zin aangevuld met ‘aan het examen vooraf’
Criteria
Gewijzigd van één naar drie criteria.
Het oorspronkelijke veelomvattende criterium, in drie criteria gesplitst en
gespecificeerd naar kennis van beroepseisen, theoretische kennis en bewust
bekwaam evalueren. Elk van de drie criteria heeft hiermee concreter indicatoren.

20210618/RdRbprk/wijzigingen/serie2021 versus serie 2020/VZ-IG

4

Examen 9: B1-K2-W1
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
‘mede verantwoordelijk’ hersteld in ‘medeverantwoordelijk’.
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Uit 1ste criterium de 5de indicator verwijderd en opgenomen als indicator in nieuw
criterium.
De 6de indicator van het 2de criterium verwijderd en uitgewerkt in zelfstandig
criterium.
Nieuw criterium 3:
De kandidaat heeft haar voorgestelde verbeterpunten samen met collega’s omgezet
naar definitieve verbeterpunten.
Indicatoren
De kandidaat heeft:
tijdens de presentatie:
- twee meetbare, uitdagende en haalbare verbeterpunten benoemd;
na de discussie:
- de definitieve verbeterpunten meetbaar, uitdagend en haalbaar geformuleerd.
Hiermee kan het samen met collega’s werken aan professionele ontwikkeling,
concreter worden beoordeeld.
Examen 10: B1-K2-W2
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit, in 1ste bullet ‘zorgvragen’ gewijzigd in ‘zorg’.
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
1ste criterium: De kandidaat heeft de veranderingen bij de zorgvrager juist
opgemerkt en deskundig besproken, gewijzigd in: De kandidaat heeft de
veranderingen bij de zorgvrager juist opgemerkt en op professionele wijze gedeeld.
De 4de en 5de indicator verwijderd en opgenomen in nieuw criterium als 1ste en 2de
indicator.
Nieuw criterium 2:
De kandidaat heeft de veranderingen deskundig besproken.
Indicatoren
De kandidaat heeft:
- de juiste vragen ter verduidelijking gesteld;
- rekening gehouden met het advies van de betrokken discipline in relatie tot de
wensen en behoeften van de zorgvrager;
- de persoonlijke leefsfeer, normen en waarden van de zorgvrager zorgvuldig
bewaakt.
De 3de indicator is nieuw.
In criterium 3 (dit was criterium 2) is ‘passend’ vervangen door ‘professioneel’
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Examen 11: B1-K2-W3
Examenopdracht:
Geen wijzigingen.
Afnamecondities:
Materialen en middelen, 1 bullet toegevoegd aan Zorg ervoor dat de examinator:
inzage heeft in de protocollen en procedures van de organisatie;
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
De indicatoren van het 1ste criterium aangepast naar:
De kandidaat heeft een knelpunt gekozen:
- dat betrekking heeft op de directe zorgverlening;
- waarop de kwaliteitseisen van de organisatie van toepassing zijn.
De 2de indicator is nieuw.
De oorspronkelijke 2de indicator van criterium 1 uitgewerkt in een zelfstandig
criterium.
Het betreft geen inhoudelijke wijzigingen, maar een herschikking naar drie
gelijkwaardige criteria.
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