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Cursussen & Trainingen Zorg & Welzijn / Zorg 

Verzorgende C, Branche erkende opleiding 

50 bijeenkomsten van 3 uur, tijd en plaats in 
overleg 
 
Voor wie? 
Medewerkers van zorgorganisaties (werkzaam in 
de (thuis)zorg) met een dienstverband van mi-
nimaal 18 uur per week. 
 
Aantal deelnemers 
Maximaal 15. 
 
Doel 
Ongekwalificeerde medewerkers op te leiden tot 
gekwalificeerde medewerkers op het niveau Ver-
zorgende C. 
 
 
Inhoud 
Verzorgende C is een competentiegerichte oplei-
ding.  
De opleiding is volledig gebaseerd op het docu-
ment ‘Branchekwalificaties Thuiszorg Verzorgen-
de C en D obv KD V-IG 2011-2012’ van SBB en 
bestaat uit 2 kerntaken: 
 
Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op 
basis van het zorg-/leefplan. 
Werkproces  
1.1 Stelt (mede) het zorg-/leefplan op 
1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert 

gezondheid en welbevinden 
1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 
1.4 Begeleidt een cliënt 
1.5 Ondersteunt bij wonen en huishouden 
1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie 
1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situa-

ties 
1.8 Stemt de zorgverlening af 
1.9 Evalueert de zorgverlening. 
 
Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en pro-
fessiegebonden taken 
Werkproces 
2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en 
professionalisering van het beroep 
2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van 
kwaliteitszorg 
2.3 Geeft werkbegeleiding. 
 
 

 
 
 
Werkwijze 
Het programma is zo opgezet dat er een optimale 
aansluiting tussen theorie en praktijk wordt be-
werkstelligd. Per lesdag wordt theorie-/praktijkles 
aangeboden ter voorbereiding op de kennistoet-
sen, de praktijkopdrachten en de Proeve van 
Bekwaamheid. 
Deelnemers dienen rekening te houden met 150 
uur zelfstudie. 
 
 
Vooropleiding/voorkennis 
Minimaal LBO of VMBO. De minimale leeftijd om 
deze opleiding te kunnen volgen is 18 jaar. 
De zorgorganisatie beslist of de medewerker kan 
deelnemen aan de opleiding. 
 
 
Afsluiting 
Toetsing en examinering vinden plaats in de 
praktijk (middels de Proeve van Bekwaamheid). 
Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het 
branche-erkende diploma Verzorgende C en een 
speld. 
 
 
Bijzonderheden 
De opdrachtgever dient een door SBB erkend 
leerbedrijf te zijn. Een praktijkopleider en werk-
begeleider zijn verantwoordelijk voor de praktijk-
begeleiding. De praktijkinstelling dient te be-
schikken over gekwalificeerde assessoren voor 
het afnemen van een criteriumgericht interview. 
Dit is onderdeel van de Proeve van Bekwaam-
heid. 
 
 
Inschrijven 
Incompany, inschrijven kan alleen via de werk-
gever. 
 
 


