OER Combinatie opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Combinatie opleiding Verzorgende IG/ Medewerker
Naam opleiding
Maatschappelijke Zorg
Crebonummer

23187 / 23181

Niveau

3

Leerweg

BOL

Cohort

2017- 2020

Startmoment opleiding

September 2017 - Februari 2018

Vaststellingsdatum wijziging

11-01 2018

De cluster examencommissie stelt je hierbij op de hoogte van de volgende Wijziging op
bovengenoemde OER.
Uitgangspunt
De OER Verzorgende van het Vitalis college vormt het uitgangspunt voor jouw opleidingstraject. Dit
wijzigingsblad geeft aan waar er voor de student afgeweken wordt in de uitvoering van de examinering
van de opleiding.
Aanvullingen en of wijzigingen zijn bijgevoegd achter dit voorblad.
De OER zelf staat gepubliceerd op de website van het Vitalis college bij www.vitaliscollege.nl /
studenten/regelingen en procedures/onderwijs -en examenregeling.
De OER is ook te vinden in Itslearning, het wijzigingsblad wordt op Itslearning gepubliceerd.
Dit wijzigingsblad is vastgesteld en bekendgemaakt aan betreffende studenten d.d 11-01 2018
Namens de cluster examencommissie

Annette Overbeeke

Voorzitter clusterexamencommissie Gezondheidszorg

KEUZEDELEN

BPV

School

D1-K1-W1 – Levert een
bijdrage aan de deskundige
inzet van nieuwe
technologische
hulpmiddelen
D1-K1-W2 – Past
technologie op een ethisch
verantwoorde manier toe
D1-K1-W3 – Bespreekt het
gebruik van technologische
hulpmiddelen met de cliënt
D1-K1-W4 – Stabiliseren
en/of verbeteren van de
kwaliteit van leven
D1-K1-W5 - Geeft
voorlichting en advies aan
cliënten over
technologische
hulpmiddelen
D1-K1-W6 – Werkt
multidisciplinair samen
m.b.t. de inzet van
technologische
hulpmiddelen

Duur examen

Periode
afname

Periode 8

Zorg en technologie

Vorm

Periode 8

V17-25491-D
K0137-P

Titel examen

Gedragsbeoordelingen

Examencode
keuzedeel

Plaats
afname

Kerntaak/
werkprocessen
OF
Kerntaak / vakkennisvaardigheden

X

Weging
examens
in keuzedeel
(bij meerdere
examens per
keuzedeel)

100%

Resultaat
o-v-g.
of
cijfers

Cijfers

Cijfers

Duur examen

100%

Periode 10

X

X

Periode 10

Cijfers

Plaats
afname

Periode 10

100%

Periode
afname

Periode 10

Resultaat

Vorm

Gedragsbeoordeling

Titel examen

Weging
examens
in keuzedeel
(bij meerdere
examens per
keuzedeel)

Gedragsbeboordeling

Examencode
keuzedeel

Kerntaak/
werkprocessen
OF
Kerntaak / vakkennisvaardigheden
D1-K1-W1 – Inventariseren
van de (nieuwe)
mogelijkheden, wensen en
behoeften van de NAHcliënt

V17-25491-D
K0067-P

Mensen met niet
aangeboren hersenletsel

D1-K1-W2 – Begeleiden van
de NAH-cliënt en
naastbetrokkenen bij de
verliesverwerking

D1-K1-W3 – Omgaan met
het disharmonische profiel
van de NAH-cliënt

D1-K1-W4 – Omgaan met
ontremd gedrag van de
NAH-cliënt

V17-25491-D
K0186-P

Wijkgericht werken

D1-K1-Werken in de wijk

NB: ontbrekende informatie wordt door middel van een addendum toegevoegd.

Vorm examen

P
E
S
D
M
V

=
=
=
=
=
=

Praktijkexamen / Proeve van bekwaamheid / Projecten
Examenportfolio
Schriftelijk examen / werkstuk
Digitaal examen
Mondeling examen
Vaardigheidsexamen

Periode 10

X
Periode 10

Mensen met een
lichtverstandelijke
beperking en moeilijk
verstaanbaar gedrag

Gedragsbeboordeling

V17-25491-D
K0066-P

D1-K1-W1 Omgaan met
moeilijk verstaanbaar
gedrag en crisissituaties bij
(SG) LVB-cliënten
D1-K1-W2 Begeleiden van
de (SG) LVB-cliënt bij het
verbeteren van gedrag
en/of consolideren van
gedragsverandering
D1-K1-W3 Opbouwen en
onderbouwen van een
netwerk rondom de (SG)LVB
cliënt
D1-K1-W4 Ondersteunen
van het sociaal netwerk

100%

Cijfers

