Verzorgende C
Als verzorgende C ga je met mensen werken die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Jij hebt
hoofdzakelijk verzorgende en begeleidende taken. Zo help je bij het douchen en aankleden, het
aanreiken van medicatie, steunkousen aantrekken of het druppelen van de ogen. Je voert deze
taken uit op basis van het zorgleefplan van cliënten en past het plan in overleg zo nodig aan.
Deze opleiding Verzorgende C sluit aan op de competenties zoals die door de sociale partners zijn
vastgelegd. De functieopleidingen vallen voor een groot deel samen met de beroepscomponent van
de reguliere opleidingen tot respectievelijk zorghulp, helpende en verzorgende.
Programma
Kerntaken
De opleiding bestaat uit 2 kerntaken. Elke kerntaak omvat een aantal werkprocessen waarin
competenties centraal staan.
Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan
Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken
Opbouw en opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit de volgende modules:
Module 1 Werken als beginnend beroepsbeoefenaar
Module 2 Werken volgens een werkplan
Module 3 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Module 4 Ondersteunen en begeleiden bij wonen, huishouden en welzijn
Module 5 Hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties
Module 6 Werken aan kwaliteit en professionaliseren
Module 7 Specifieke zorgvragers
Module 8 Verpleegtechnische handelingen in de basiszorg
Verpleegtechnische handelingen Verzorgende C
Daarnaast leer je diverse basiszorg verpleegtechnische handelingen:
• signaleren en voorkomen van decubitus en/of smetten;
• medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens zorg-/
leefplan);
• medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
• verwisselen van een urinekatheterzakje;
• een suprapubische katheter verzorgen;
• in opdracht bewaken van vitale functies van de cliënt.
Verzorgende D
De opleiding verzorgende C kan worden uitgebreid naar Verzorgende D. Een verzorgende D
voert naast bovenstaande handelingen, tevens de onderstaande verpleegtechnische handelingen
uit:
• verzorgen van rode wonden;
• lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
• bepalen van bloedglucosewaarden;
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• toedienen van insuline via een insulinepen;
• verzorgen van een stoma+
• verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal).

Praktische informatie
Toetsing
Toetsing van de opleiding Verzorgende C/D vindt in de praktijk plaats. Daarnaast zijn er een aantal
theoretische examens. Deze moeten met een voldoende beoordeeld zijn om aan het eind van de
beoordelingseenheid de meer complexe proeven van bekwaamheid te kunnen afleggen.
Doorstroommogelijkheid (functieopleidingen)
Deelnemers met het landelijk erkende diploma Verzorgende C kunnen doorstromen naar de
opleiding:
Verzorgende D; deze wordt dan verkort aangeboden in 6 dagdelen.
Doorstroommogelijkheid (reguliere opleidingen)
Deelnemers met het diploma Verzorgende C die het diploma Verzorgende IG willen halen komen in
aanmerking voor een sterk verkort programma. Zij krijgen vrijstelling voor twee van de drie
certificeerbare eenheden. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de doorstroomdocumenten
van Calibris.
Duur
De theoriecomponent van de opleiding Verzorgende C duurt 50 dagdelen van drie klokuren.
Daarnaast is een beroepspraktijkvorming van circa 20 uur per week of meer aan te bevelen.
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Verzorgende D
Een verzorgende D verricht naast de taken van een verzorgende C in hoofdzaak persoonsgerichte
lichamelijke verzorging, huiselijke ziekenverzorging en eenvoudige verpleegkundige taken.
De verzorgende moet in het bezit zijn van het diploma Verzorgende C zijn. De opleiding Verzorgende
D bestaat uit 1 deelkwalificatie.
In de opleiding komt aan bod:










Kwaliteitswet zorginstellingen, kwaliteitsregister en BIG;
Bevoegdheid en bekwaamheid;
Verzorgen van rode wonden;
(in opdracht) Toedienen van insuline via een insulinepen;
Bepalen van bloedglucosewaarden;
Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriele en niet steriel materiaal);
Verzorgen van een stoma;
Bewaken vitale functies van de cliënt.

De bijeenkomsten zijn praktisch zowel theoretisch als praktisch van aard.
Naast het uitdiepen van de theoretische kaders oefent u in een skilllab de handelingen volgens
protocol.
Voor wie
De Verzorgende D module is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn als verzorgende en
vanuit de organisatie een beperkt aantal voorbehouden en verpleegtechnische handelingen mogen
uitvoeren.
De deelnemers hebben vanuit hun opleiding kennis van specifieke doelgroepen en zorgvragers
(ziekteleer).
Programma:
Duur: 8 lesdagen van 3 uur, een bijeenkomst per week (van 13.00 uur tot 16.00 uur) Daarnaast is
een beroepspraktijkvorming van circa 20 uur per week of meer aan te bevelen
Tijdsinvestering
De opleiding betreft 8 lesdagen van 3 uur per lesdag. U dient rekening te houden met ca 3 uur
voorbereiding per lesdag waarin toets opdrachten worden gemaakt.
Instroom eisen
De opleiding sluit aan op deelnemers met een Verzorgende C diploma of ander verzorgende
diploma.
De deelnemers zijn werkzaam als verzorgende.
Theorie en praktijk
In de theoriebijeenkomsten worden de theoretische kaders verhelderd en wordt praktisch met
behulp van protocollen geoefend in de diverse handelingen. Deelnemers bestuderen thuis lesstof en
stellen eigen leervragen op.
Het portfolio omvat ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten en een Proeve van Bekwaamheid.
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Indien de deelnemer de ontwikkelingsgericht opdrachten met een voldoende heeft afgerond, mag
de deelnemer de module afsluiten met de kwalificerende Proeve van Bekwaamheid.
Praktische informatie
Toetsing en diploma
De toetsing valt onder verantwoordelijkheid van STOC. Deelkwalificatie Thuiszorg 4 wordt integraal
getoetst bij de deelkwalificatie Thuiszorg 10.
De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid
wordt afgenomen door de praktijkbegeleider van de eigen organisatie en een externe beoordelaar.
De proef bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een aantal handelingen met aansluitend een
reflectiegesprek van ca. 30 minuten , waarin de kandidaat de handelingen bij de uitgevoerde
opdrachten kan toelichten en verantwoorden.
Indien de proeve van bekwaamheid voldoende wordt beoordeeld is de kandidaat geslaagd en
ontvangt hij/zij het landelijk erkende diploma Verzorgende D.
De toetsing is extern gelegitimeerd door Calibris.
Vrijstellingen
Deelnemers die menen in aanmerking te komen voor vrijstellingen dienen schriftelijk een verzoek in
te dienen bij het examenbureau van STOC. Kopieën van diploma´s en cijferlijsten dienen te worden
meegezonden
Deelnemers met het diploma thuishulp A krijgen een vrijstelling voor deelkwalificatie 3 van de
thuiszorgopleidingen
Deelnemers met het diploma verzorgingshulp B krijgen een vrijstelling voor deelkwalificatie 3 en 4
van de thuiszorg opleidingen
Deelnemers met het diploma verzorgende C krijgen een vrijstelling voor deelkwalificaties 3, 4, 7, 8
en 9.
Deelnemers met het landelijk erkende diploma Verzorgende D kunnen doorstromen naar de
opleiding Verzorgende IG. Op basis van vrijstellingen komt de deelnemer eventueel in aanmerking
voor een verkort programma.
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