Examens Mbo-Verpleegkundige 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
In de laatste zin ‘…in het individuele plan van de zorgvrager…’ gewijzigd in ‘...in het
dossier van de zorgvrager…’
Afnamecondities
Examenperiode voor het schrijven van de rapportage, gewijzigd in: uiterlijk binnen
één werkdag …’.
Taakcomplexiteit 1ste en 2de bullet vervangen door 1 bullet: te maken heeft met een
zorgvrager waarbij sprake is van onverwachte en soms snelle veranderingen in het
gedrag, gezondheidstoestand, welbevinden of veiligheid;
Criteria
Criterium 1 ‘juist ingeschat’ gewijzigd in ‘juist geobserveerd’; 2de indicator
gewijzigd in ‘besproken of en welke veranderingen zij heeft
geobserveerd en welke gegevens ze hierover heeft verzameld.
Criterium 3 de 1ste indicator: ‘…in het individuele plan van de zorgvrager…’
gewijzigd in ‘…in het dossier van de zorgvrager…’.
Examen 2: B1-K1-W2
Examenopdracht 1
In de openingszin is ‘een’ individueel plan gewijzigd in ‘het’ individueel plan.
Na de opsomming zijn de 4de t/m de 6de zin ‘Volg de richtlijnen… De uitkomst van
de evaluatie leg je schriftelijk vast.’ vervallen en vervangen door ‘Je laat het
conceptplan ondertekenen door je leidinggevende of gediplomeerd collega.’
In het resultaat is aan individueel plan ‘in concept’ toegevoegd.
Examenopdracht 2
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Examenperiode opdracht 1, gewijzigd in maximaal 3 weken.
Materialen en middelen in 4de bullet ‘een individueel plan’ gewijzigd in ‘het concept
individuele plan’; 5de bullet toegevoegd: ‘het conceptplan is ondertekend en
voorzien van de datum, de naam van de leidinggevende of gediplomeerd collega en
van de organisatie.’
Criteria
Criterium 1 de 6de indicator m.b.t. evaluatievragen is vervallen.
Als 4de indicator is toegevoegd: ‘de wensen en verwachtingen afgezet
tegen de materiële en financiële middelen’.
Criterium 2 de 6de en 7de indicator zijn vervallen.
Criterium 3 de 6de indicator is vervallen.
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Examen 3: B1-K1-W3
Examenopdracht
In de 4de zin van de opdracht ‘bij elkaar’ vervangen door ‘in totaal’.
De verschillende verpleeg- of begeleidingsactiviteiten van zes uitgebreid naar acht.
Hierbij de eerste activiteit gesplitst in twee: ondersteunen bij het voeren van de
regie bij wonen en hulp bij praktische zaken, daginvulling of dagbesteding, en als
achtste activiteit toegevoegd: zorgdragen voor mobiliteit en het bewaken van vitale
functies.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit 2de bullet vervangen door: kan werken met zorgvragers voor wie
deze zorg- en begeleidingsactiviteiten cruciaal zijn.
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Criterium 1 indicator 3 t/m 5 zijn vervallen en ondergebracht in een nieuw
criterium 2.
Criterium 2 ‘De kandidaat heeft in de gekozen interventies, de wet- en regelgeving
op de juiste manier toegepast.’
Examen 4: B1-K1-W4
Voorbereidende opdracht
In 2de zin ‘de handelingen’ vervangen door ‘alle handelingen’.
De 3de zin is vervallen.
Afnamecondities
Examenperiode voorbereidende opdracht: verlengd naar maximaal 6 maanden.
Taakcomplexiteit de 1ste en 2de bullet vervangen door: twee handelingen kan
uitvoeren die door de examinator gekozen zijn uit het ‘Overzicht verpleegtechnische
handelingen’ en bij één van de twee handelingen medisch rekenen moet toepassen;
Mate van zelfstandigheid, 1ste bullet is verhuisd naar taakcomplexiteit.
Materialen en middelen, in 1ste zin ‘vooraf’ gewijzigd in ‘aan het examen vooraf’. In
1ste bullet ‘vaardigheden’ verbeterd in ‘handelingen’.
Toegevoegd: Zorg ervoor dat de kandidaat bij de start van het examen: de opdracht
ontvangt met betrekking tot de twee verpleegtechnische handelingen, waarvan één
medisch rekenen bevat.
‘…tijdens de examenopdracht:’ gewijzigd in ‘…tijdens het examen:’
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria. Criterium 2 is verdeeld over twee criteria.
Criterium 2 heeft nu uitsluitend betrekking op de directe uitvoering, criterium 3 op
direct na de uitvoering.
Criterium 3 is nieuw: De kandidaat heeft na de directe uitvoering van de twee
verpleegtechnische handelingen de controle en rapportage bekwaam uitgevoerd. Dit
criterium is gevuld met de indicatoren 5 t/m 7 uit het oorspronkelijke criterium 2.
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Examen 5: B1-K1-W5
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit: In 4de bullet is de rol van gezondheidsbevorderaar vervallen en is
de rol van samenwerkingspartner toegevoegd.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, in 3de bullet is ‘verslag’ gewijzigd
in ‘examenverslag’.
Materialen en middelen: in 2de bullet ‘het plan’ gewijzigd in ‘het individuele plan’.
Criteria
Criterium 1 van zeven naar acht indicatoren uitgebreid, als 6de indicator
toegevoegd ‘gecontroleerd of de zorgvrager en naastbetrokkene(n)
haar informatie volledig heeft begrepen’; de 3de indicator ‘haar verbale
en non-verbale communicatie aangepast’ gewijzigd in ‘haar verbale en
non-verbale communicatie laten aansluiten bij de zorgvrager en
naastbetrokkene(n)’;
Examen 6: B1-K1-W6
In de inleiding het 1ste woord ‘In’ gewijzigd in ‘Voor’.
Voorbereidende opdracht
In openingszin ‘de zorgvrager(s)’ vervangen door ‘de zorgvragers’.
NB: Dit is overal in dit examen doorgevoerd.
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
‘Examenperiode voor het organiseren en coördineren en het schrijven van het
verslag’ vervangen door ‘Examenperiode voorbereidende opdracht’.
Taakcomplexiteit, ‘Voorbereidende opdracht’ toegevoegd, 1ste bullet vervangen door
‘een opdracht krijgt waarin overleg met meerdere disciplines nodig is’; de 3de bullet
is vervallen.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ‘Voorbereidende opdracht’
toegevoegd, in 1ste bullet is ‘zelfstandig’ vervallen, 2de bullet is vervangen door
‘knelpunten op eigen initiatief, in samenwerking met het
(multidisciplinair/interdisciplinair) team kan bespreken en oplossen;’
Materialen en middelen, de vier bullets vervangen door:
Voorbereidende opdracht
 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.
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Tijdens het examen:
 zorg ervoor dat het gesprek plaatsvindt in een rustige ruimte.
Criteria
Gewijzigd van één naar drie criteria.
Het oorspronkelijke criterium, in twee criteria gesplitst en gespecificeerd naar
planning, werkwijze van de organisatie en uitvoering.
Criterium 1 drie van de tien oorspronkelijke indicatoren.
Criterium 2 drie van de tien oorspronkelijke indicatoren.
Criterium 3 vier van de tien oorspronkelijke indicatoren.
Examen 7: B1-K1-W7
In de 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’.
Voorbereidende opdracht
Aan de laatste zin toegevoegd ‘of een gediplomeerd collega’.
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit, ‘Voorbereidende opdracht’ toegevoegd; in 1ste bullet ‘examen
doet’ gewijzigd in ‘taken uitvoert’, 2de en 3de bullet samengevoegd tot ‘volgens
procedures kan handelen in het geval van veranderingen in de situatie van de
zorgvrager, dit betekent dat er in ieder geval een collega beschikbaar moet zijn voor
hulp indien nodig.’, 4de bullet verwijderd.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ‘Voorbereidende opdracht’
toegevoegd; 3de bullet gewijzigd in: zo nodig een collega en/of andere disciplines
kan inschakelen; 5de bullet verwijderd.
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.
Examen 8: B1-K2-W1
Examenopdracht
In 2de zin ‘begeleiding van collega’s’ gewijzigd in ‘bieden van begeleiding op de
werkvloer.’
‘Deel 1’ gewijzigd in ‘Opdracht 1’
Aan 2de bullet van de Voorbereiding op de presentatie, na relevante informatie ‘uit
bijvoorbeeld evidence based en practice based literatuur’ toegevoegd.
‘Deel 2’ gewijzigd in ‘Opdracht 2’.
In 2de zin ‘Je gaat in gesprek’ vervangen door ‘Je bespreekt’.
In het resultaat ‘hen’ vervangen door ‘de werkvloer’.
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Afnamecondities
Materialen en middelen, 4de bullet toegevoegd ‘minimaal één student in opleiding en
één vrijwilliger begeleidt op de werkvloer naast collega’s.’
Criteria
Criterium 3 aan formulering toegevoegd ‘in hun professionele ontwikkeling met
betrekking tot de besproken verbeterpunten.’ De indicatoren 1 t/m 3
vervangen door twee indicatoren ‘de begeleiding gericht en actief
afgestemd op de persoon en de situatie en heldere instructies en uitleg
gegeven;’
Examen 9: B1-K2-W2
Examenopdracht
Openingszin gewijzigd en uitgebreid naar twee zinnen ‘Tijdens je werk begeleid je
zorgvragers en tijdens deze begeleiding krijg je van formele en informele
betrokkenen informatie. Een deel van deze informatie gaat over waargenomen
veranderingen bij zorgvragers.’
2de zin na de opening gewijzigd en uitgebreid naar ‘Bedenk met welke disciplines je
deze veranderingen wilt bespreken en bereid je voor op een multidisciplinair
overleg.’
Aan resultaat ‘alle’ toegevoegd aan ‘betrokkenen’.
Afnamecondities
Taakcomplexiteit, in 2de bullet ‘iemand van een andere discipline’ vervangen door
‘andere disciplines’; 3de bullet is vervallen.
Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, in 1ste bullet ‘zelfstandig’
verwijderd.
Materialen en middelen, 2de bullet is vervallen.
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Criterium 1 m.b.t. de voorbereiding is nieuw:
De kandidaat heeft naar aanleiding van waargenomen veranderingen bij een
zorgvrager, een multidisciplinair overleg deskundig voorbereid.
Indicatoren
De kandidaat heeft:
- met de informatie van haarzelf en van anderen, veranderingen bij een zorgvrager
vastgesteld;
- ervoor gezorgd dat de juiste personen van de juiste disciplines uitgenodigd zijn
voor het multidisciplinaire overleg;
- relevante en vooraf opgestelde bespreekpunten benoemd.
Criterium 2 (was criterium 1), formulering aangepast naar ‘De kandidaat heeft de
veranderingen bij de zorgvrager deskundig besproken tijdens het multidisciplinair
overleg.’
1ste indicator is vervallen, in 2de indicator is ‘gegeven’ gewijzigd in ‘toegelicht’, in de
laatste indicator ‘privacy’ geconcretiseerd naar ‘de persoonlijke leefsfeer, normen en
waarden’.
Criterium 3 (was criterium 2), ‘passend’ vervangen door ‘professioneel’, in 4de
indicator ‘professioneel’ vervangen door ‘vakkundig en met aandacht’.
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Examen 10: B1-K2-W3
Examenopdracht
Geen wijzigingen.
Afnamecondities
Geen wijzigingen.
Criteria
Gewijzigd van twee naar drie criteria.
Criterium 1, 2de indicator vervangen door ‘waarop de kwaliteitseisen van de
organisatie van toepassing zijn.
Criterium 2 is nieuw: De kandidaat heeft het gekozen knelpunt aantoonbaar
besproken met collega’s.
Indicatoren
De kandidaat heeft aangegeven:
- met wie ze het knelpunt heeft besproken;
- of het knelpunt herkend werd en in welke mate;
- welke tips ze heeft ontvangen.
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