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20150801 0 23178 Apothekersassistent 25471 Apothekersassistent Zorg, welzijn en sport https://www.sbaweb.nl/media/file/file/2015-
2016_servicedocument_aa-1.pdf
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23265 Apothekersassistent 25650 Apothekersassistent Zorg, welzijn en sport http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/

https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws. Er is een Body of Knowledge 
ontwikkeld in opdracht van de btg ZWS van de 
MBO Raad. Deze is op aanvraag verkrijgbaar bij 
de MBO Raad

1 Toegang
20150801 0 23189 Dienstverlening 25498 Helpende zorg en welzijn Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-

kennisbundels.html 
http://www.beteroud.nl/docs/beteroud/nieuws/s
amenvatting-helpende-hr.pdf 
http://www.free-learning.nl/index.html 
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ 
https://www.augeo.nl/ 
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas 
http://examenwerk.nl 
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 

1 Toegang
20150801 0 23189 Dienstverlening 25499 Medewerker facilitaire dienstverlening Zorg, welzijn en sport http://examenwerk.nl 

https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 1 Toegang

20150801 0 23189 Dienstverlening 25500 Medewerker sport en recreatie Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/ 
https://www.knvb.nl/assist/assist-
trainers/pupillenvoetbal/veelgestelde-vragen 
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 1 Toegang



20150801 0 23180 Doktersassistent 25473 Doktersassistent Zorg, welzijn en sport https://www.lhv.nl/service/toolkit-
laaggeletterdheid
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.augeo.nl/
https://www.nvda.nl/producten/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 1 Toegang

20180801 0 23232 Instructeur mbo 25575 Instructeur mbo Zorg, welzijn en sport 1 Toegang
20150801 0 23181 maatschappelijke zorg 25474 Agogisch medewerker GGZ Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-

kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.augeo.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23181 maatschappelijke zorg 25475 Begeleider gehandicaptenzorg Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-

kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws/dubbelkwalificering-vz-ig-en-mz-
niveau-3
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 1 Toegang



1-8-2015 0 23181 maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws/dubbelkwalificering-vz-ig-en-mz-
niveau-3
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 1 Toegang

20150801 0 23181 maatschappelijke zorg 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.augeo.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23181 maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke 

doelgroepen
Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-

kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.trimbos.nl/themas/alle-
themas
https://www.augeo.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/inv
entarisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-
2.xlsx
https://www.kennispleingehandicaptensector
.nl/leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-
welzijn-en-sport-zws 1 Toegang



20150801 0 23181 maatschappelijke zorg 25479 Thuisbegeleider Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.trimbos.nl/themas/alle-
themas
https://www.augeo.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/inv
entarisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-
2.xlsx
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstro
om-naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector
.nl/leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-
welzijn-en-sport-zws 1 Toegang

20200801 0 23267 MBO verpleegkundige 25655 Mbo-Verpleegkundige Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.augeo.nl/
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocu
ment-urennormen-wet-big-en-web-opleiding-
mbo-verpleegkunde
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocu
ment-ouderenzorg
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws. Er is een Body of Knowledge 
ontwikkeld in opdracht van de btg ZWS van de 
MBO Raad. Deze is op aanvraag verkrijgbaar bij 
de MBO Raad

1 Toegang
20190801 0 23241 Pedagogisch werk 25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang Zorg, welzijn en sport http://https://www.augeo.nl/

https://www.trimbos.nl/themas/alle-
themas
http://www.kennispleingehandicaptensector.
nl/gehandicaptenzorg
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-
welzijn-en-sport-zws 1 Toegang

20210801 0 23285 Pedagogisch werk 25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/g
ehandicaptenzorg 
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws https://www.kinderopvang-
werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/20191216_
competentieprofiel_pedagogisch_medewerker_k
inderopvang.pdf

1 Toegang



20210801 0 23285 Pedagogisch werk 25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/g
ehandicaptenzorg 
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws https://www.kinderopvang-
werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/20191216_
competentieprofiel_pedagogisch_medewerker_k
inderopvang.pdf

1 Toegang
20210801 0 23285 Pedagogisch werk 25698 Onderwijsassistent Zorg, welzijn en sport Geen 1 Toegang
20150801 0 23184 Praktijkopleider 25487 Praktijkopleider Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-

kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/g
ehandicaptenzorg
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx

1 Toegang
20150801 0 23159 Schoonheidsverzorging 25403 Allround schoonheidsspecialist Zorg, welzijn en sport http://www.kwc-uv.nl/exameneisen-2015-

2016.html 1 Toegang
20150801 0 23159 Schoonheidsverzorging 25404 Schoonheidsspecialist Zorg, welzijn en sport http://www.kwc-

uv.nl/images/kwc/Exameneisen_Algemene_Theo
rie_N3_Schoonheidsspecialist_uitgewerkt.pdf
http://www.kwc-uv.nl/exameneisen-2015-
2016.html

1 Toegang
20200801 0 23251 Sociaal werk 25615 Sociaal werker Zorg, welzijn en sport http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ 

http://www.free-learning.nl/index.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.augeo.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx 
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 

1 Toegang
20150801 0 23163 Sport en bewegen 25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/

http://www.npz-nrz.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.knvb.nl/assist/assist-
trainers/pupillenvoetbal/veelgestelde-vragen 
https://www.nlactief.nl/branchediploma/examen
s/ 
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang

http://www.kwc-uv.nl/exameneisen-2015-2016.html
http://www.kwc-uv.nl/exameneisen-2015-2016.html


20150801 0 23163 Sport en bewegen 25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/
http://www.npz-nrz.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.knvb.nl/assist/assist-
trainers/pupillenvoetbal/veelgestelde-vragen
https://www.nlactief.nl/branchediploma/examen
s/
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23163 Sport en bewegen 25413 Coördinator sport, bewegen en 

gezondheid
Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/

http://www.npz-nrz.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.knvb.nl/assist/assist-
trainers/pupillenvoetbal/veelgestelde-vragen
https://www.nlactief.nl/branchediploma/examen
s/
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23163 Sport en bewegen 25414 Coördinator sportinstructie, training en 

coaching
Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/

http://www.npz-nrz.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.knvb.nl/assist/assist-
trainers/pupillenvoetbal/veelgestelde-vragen
https://www.nlactief.nl/branchediploma/examen
s/
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23163 Sport en bewegen 25415 Sport- en bewegingsleider Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/

http://www.npz-nrz.nl/
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.knvb.nl/assist/assist-
trainers/pupillenvoetbal/veelgestelde-vragen
https://www.nlactief.nl/branchediploma/examen
s/
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang



20150801 0 23186 Tandartsassistent 25490 Tandartsassistent Zorg, welzijn en sport https://www.augeo.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.knmt.nl/beroepen
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws

1 Toegang
20150801 0 23187 Verzorgende-IG 25491 Verzorgende-IG Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-

kennisbundels.html
http://www.beteroud.nl/docs/beteroud/nieuws/s
amenvatting-verzorgende-ig-hr.pdf
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/invent
arisatie_per_kwalificatie_oktober_2015-2.xlsx
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo
https://www.mboraad.nl/publicaties/herziene-
kds-zorg-welzijn-en-sport
https://www.mboraad.nl/publicaties/examenproj
ect-dubbelkwalificering-vz-ig-en-mz-niveau-3
https://www.beteroud.nl/blijven-leren/tools
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocu
ment-ouderenzorg
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws 1 Toegang

20200801 0 23268 Verzorgende-IG 25656 Verzorgende-IG Zorg, welzijn en sport http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-
kennisbundels.html
https://www.beteroud.nl/blijven-leren/tools
http://www.free-learning.nl/index.html
https://www.augeo.nl/
https://www.trimbos.nl/themas/alle-themas
https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-
en-sport-zws
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocu
ment-doorstroom-afstroom-dv
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocu
ment-ouderenzorg. Er is een Body of Knowledge 
ontwikkeld in opdracht van de btg ZWS van de 
MBO Raad. Deze is op aanvraag verkrijgbaar bij 
de MBO Raad
https://www.mboraad.nl/publicaties/examenproj
ect-dubbelkwalificering-vz-ig-en-mz-niveau-3
https://www.mboraad.nl/publicaties/doorstroom-
naar-mbo-verpleegkundige
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
leren/kennisbundels-gehandicaptenzorg-mbo-
hbo

1 Toegang



20210801 0 23283 Voetzorg 25693 Pedicure Zorg, welzijn en sport https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-
kwalificatiedossier-voetzorg  N.b. In 2021 
verschijnt een servicedocument van Provoet 
i.s.m. MBO Raad behorend bij het nieuwe kd. 1 Toegang

20210801 0 23283 Voetzorg 25694 Medisch pedicure Zorg, welzijn en sport https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-
kwalificatiedossier-voetzorg  N.b. In 2021 
verschijnt een servicedocument van Provoet 
i.s.m. MBO Raad behorend bij het nieuwe kd. 1 Toegang

https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.
https://mijn.provoet.nl/opleiders/branche-kwalificatiedossier-voetzorg%20%20N.b.%20In%202021%20verschijnt%20een%20servicedocument%20van%20Provoet%20i.s.m.%20MBO%20Raad%20behorend%20bij%20het%20nieuwe%20kd.

	Invultool

