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Het kwalificatiedossier wijzigt van zes naar twee 

profielen:
• Begeleider maatschappelijke zorg 

(Niveau 3) 

• Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 

(Niveau 4) 

De belangrijkste wijzigingen voor niveau 3 en 4 

• De onafhankelijkheid van de cliënt staat nog 

meer centraal, waarbij uitgaan van de eigen regie, 

behoeften, mogelijkheden en kracht van de cliënt en 

de naastbetrokkenen voorop staat. Maatwerk is hierbij 

van belang.  

• De zorgprofessional dient tekening te houden met 

belastbaarheid en communicatieniveau van de cliënt 

om weerstand tegen te gaan.  

• Dagbesteding is breder geformuleerd als participatie.   

• Op kennisniveau verwachten we dat de 

zorgprofessional kennis heeft van de theorieën 

over positieve gezondheid, agogiek, pedagogiek en 

proactief zijn of haar kennis en ervaringen deelt met 

collega’s en andere deskundigen. 

• Verzorg technische handelingen zijn verplaatst naar 

het basisdeel en daarbij is het onderdeel klinisch 

redeneren versterkt. 

De belangrijkste wijzigingen voor niveau 4 

• De zorgprofessional denkt mee over de strategie, 

de lange termijn aanpak en de overstijgende 

beslissingen in een zorginstelling ten aanzien van 

de ondersteuning van de verzorgende en agogische 

taken. En gebruikt, waar mogelijk en gewenst, 

informatie uit wetenschappelijk onderzoek. 

 

De belangrijkste wijzigingen in de boeken van 

Angerenstein Welzijn 

De boeken worden opnieuw ingedeeld en aangevuld. Dit 

doen we ook op basis van ontvangen feedback: 

1. Er zijn vier boeken beschikbaar voor begeleider 

maatschappelijke zorg (niveau 3)   

2. Er zijn zes boeken voor persoonlijk begeleider 

maatschappelijke zorg (niveau 4) 

• De kritische beroepssituaties worden gekoppeld aan 

de beroepscode van het sociaal werk en volgen het 

ethisch stappenplan aan de hand van de opdrachten.  

• De verdieping voor niveau 3: koppeling met de 

praktijk.  

• Verdieping voor niveau 4: stimuleren van de 

onderzoekende houding.  

• Voor niveau 4 worden er verwijzingen naar 

(wetenschappelijke) literatuur opgenomen. 

 

 .

De belangrijkste wijzigingen
Graag nemen we je in dit document mee in de belangrijkste wijzigingen in het kwalificatiedossier voor Maatschappelijke 
Zorg. Wil je meer weten over onze leermiddelen of heb je vragen over de wijzigingen neem dan contact op met onze 
adviseur.
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INHOUDSOPGAVE
VAN DE ZES TITELS VOOR 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Angerenstein

Maatschappelijke Zorg

Mensen 
1  Ontwikkeling 

2  Persoonlijkheidsontwikkeling 

3  Lichamelijke ontwikkeling 

4  Diversiteit  

5  Gezondheid 

6  Afwijkende ontwikkeling 

7  Ziektebeelden 1 

8  Ziektebeelden 2 

9  Ziektebeelden 3 

10  Ziektebeelden 4  

11  Medicatie Algemeen  

12  Medicatie bij ziekten en                

 lichamelijke beperkingen 

13 Stoornissen in de kindertijd 

14 Psychopatholgie 1 

15 Psychopatholgie 2 

16 Psychopatholgie 3 

17 Psychopatholgie 4 

18 Neurocognitieve stoornissen 

19 Comborbiditeit 

20 Medicatie bij psychische      

 stoornissen

Methodisch begeleiden 
1  Methodisch handelen en vraaggericht   

 werken  

2  Gegevens verzamelen 

3  Signaleren en observeren 

4  Behoeften en doelen formuleren 

5  Verschillende plannen 

6  Evalueren en bijstellen 

7  Begeleiden en ondersteunen 

8  Begeleidingsvormen in de    

 maatschappelijke zorg  

9  Begeleidingsdoelen 

10  Begeleidings- en leerstijlen  

11  Begeleiden van mensen en hun naasten  

12  Begeleiden van groepen  

13  Begeleidingsactiviteiten  

14  Begeleiden bij zelfzorg  

15  Begeleiden bij voeding 

16 Begeleiden bij wonen en huishouden  

17  Begeleiden bij administratie  

18  Begeleiding bij dagbesteding 

19  Begeleiden bij ontspannings- en   
 sportactiviteiten  

20  Begeleiden bij sociale contacten, intimiteit,  

 seksualiteit en kinderwens 

21  Begeleiden bij rouw en verlies 

22 Begeleidingsmethoden alg emeen 

23  Begeleidingsmethoden GHZ 

24  Begeleidingsmethoden GGZ 

25  Begeleidingsmethoden ouderen
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Communicatie en gedrag
1  Communicatie 

2  Professionele gesprekken voeren 

3  Specifieke gesprekken voeren  

4  Informatie en advies geven 

5  Feedback  

6  Voortgangsgesprekken 

7  Instructie geven  

8  Rapporteren 

9  Overleggen en vergaderen 

10  Conflicten hanteren en bemiddelen
  
11 Grensoverschrijdend gedrag

12  De-escalerend gedrag

13  Omgaan met agressie 

14  Nieuwkomers 

15  Bestaans(on)zekerheid 

16  Sociale problemen 

17  Complexe ondersteuningsvraag 

18 Communicatie afstemmen op ontvanger 

19  (inter)cultureel communicatie 

20  Motiverende gespreksvoering 

Professional 
1  Geschiedenis 

2  Werken in de maatschappelijke zorg  

3  Werken vanuit positieve gezondheid en  

 mens centraal  

4  Werken vanuit de wetgeving (algemeen) 

5  Wetgeving 

6  Wetgeving rondom werken met mensen 

7 Werk en organisatie 

8  Protocollen en regels  

9  Kwaliteitszorg  

10  Omgaan met dillema’s  

11 De lerende professional  

12  Professioneel samenwerken  

13  Samenwerken met informele    

 ondersteuning 

14  Veilig werken 

15  Verzorgen van materialen en middelen 

16  Zorg voor een veilige omgeving  

17  Gebruik maken van technologie  

18  Veilig omgaan met technologie 

19  Zorgen voor jezelf 

Angerenstein
Maatschappelijke Zorg
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Kijk op mensen 
1  Kijken naar mensen 

2  Ontwikkelen in verschillende culturen 

3  Visies op leren 

4  Gedrag ontwikkelen  

5 Mensen en relaties  

6  Seksuele gezondheid 

7  Mensen met een verstandelijke beperking  

8  Mensen met een autistisch spectrum   

 stoornis (ASS) 

9  Gedragsproblemen ontstaan in de   

 kindertijd 

10 Mensen met schizofrenie- en andere   

 psychotische stoornissen  

11 Mensen met depressie-    

 stemmingsstoornissen en bipolaire   

 stemmingsstoornissen  

12 Mensen met angststoornissen, trauma en  

 stressor gerelateerde stoornissen  

13 Mensen met persoonlijkheidsstoornissen  

14 Mensen met middelen gerelateerd en   

 verslavingsstoornis 

15 Mensen met neurocognitieve stoornissen  

16 Samenlevingen 

17 Jongeren  

18 Mensen in armoede  

19 Dak- en thuislozen  

20 Analfabetisme en laaggeletterheid  

21 Ouderen met een migratieachtergrond 

Mensen ondersteunen
1 Paradigma’s in het welzijnswerk  

2 Ondersteunen vanuit de organisatie  

3 Werken in organisaties 

4 Kostensystemen 

5 Organiseren en coördineren van   

 ondersteuning  

6 Werken aan kwaliteit  

7 Werken aan een veiligheidscultuur 

8 Ondersteunings- of ontwikkelplannen  

9 Doelen afstemmen  

10 Dagbesteding en werk  

11 Systemisch werken  

12 Methoden om systemen te versterken  

13 Preventief werken 

14 Crisisinterventie en vroegsignalering 

15 Vrijwillige en gedwongen ondersteuning  

16 Ondersteunen in een gedwongen setting  

17 Ondersteunen bij schulden en armoede  

18 Werken met activeringsmethodieken   

19 Ondersteunen van asielzoekers 

20 Motiverende gespreksvoering  

21 Communiceren met mensen met een   

 andere culturele achtergrond   

22 Het voortouw nemen 

23 Pittige gesprekken  

24 Psycho-educatie 
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De (persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg richt 

zich op de ondersteuning van cliënten in hun dagelijkse 

leven en draagt bij aan het behouden en/of vergroten van 

diens eigen regie en zelfredzaamheid. Daarbij realiseert de 

(persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg zich dat de 

ondersteuning die hij biedt maatwerk is, aansluitend bij de 

behoeften, mogelijkheden en leefomstandigheden van de 

individuele cliënt.

Zijn taken ten aanzien van de cliënt of groep cliënten  

bestaan uit het bieden van zorg, het geven van 

ondersteuning of begeleiding en het organiseren 

van activiteiten op de gebieden die essentieel zijn 

voor de kwaliteit van iemands bestaan. Hierbij staat  

onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden 

van de cliënt centraal. De cliënt houdt daarbij zoveel 

mogelijk zelf de regie. De ondersteuning komt in de eerste 

plaats vanuit de eigen leefomgeving (naastbetrokkenen) 

en in de tweede plaats vanuit de (persoonlijk) 

begeleider maatschappelijke zorg. Om zijn beroep 

adequaat uit te kunnen voeren dient een (persoonlijk) 

begeleider maatschappelijke zorg te beschikken over 

een aantal kenmerken; hij is betrokken, emphatisch, 

assertief, representatief, reflectief en integer. Daarbij 

werkt hij vraaggericht, methodisch, hygiënisch, veilig, 

omgevingsgericht, probleemoplossend en ergonomisch 

verantwoord. Deze kwaliteiten zijn van doorslaggevend 

belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij 

het bereiken van de gewenste resultaten. Een (persoonlijk) 

begeleider maatschappelijke zorg handelt altijd vanuit de 

wettelijke- en kwaliteitskaders en hij respecteert daarbij 

zijn eigen mogelijkheden en grenzen. Dit kan er voor 

zorgen dat de (persoonlijk) begeleider maatschappelijke 

zorg met tegenstrijdige belangen en ethische dilemma’s te 

maken krijgt, welke gewogen moeten worden om tot een 

juiste beslissing te komen in hoe te handelen, waarin alle 

betrokkenen (cliënt, naastbetrokkenen, (inter)professionele 

ondersteuners) zich kunnen vinden en aldus een duurzame 

ondersteuning geboden kan worden aan de cliënt. De 

(persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg is zich 

tevens bewust van het feit dat hij een leven lang zal moeten 

blijven leren om de veranderingen in het sociaal werk bij te 

houden, zodat hij kwalitiatief goede zorg en ondersteuning 

kan blijven bieden. Deze veranderingen worden o.a. 

veroorzaakt door de ontwikkeling van nieuwe technieken en 

materialen, door resultaten uit wetenschappelijk onderzoek 

en door maatschappelijke veranderingen. Het integrale 

handelen van een (persoonlijk) begeleider maatschappelijke 

zorg is gestoeld op de kernwaarden van het concept 

beroepscode sociaal werk (2021) van de BPS, het positieve 

gezondheidsmodel van Machteld Huber (2020) en het 

participatiewiel van movisie (z.d.). 

Toelichting op de Beroepscode Sociaal werk 

De centrale missie van sociaal werk, zoals beschreven in de 
definitie van sociaal werk, is uitgewerkt in vijf kernwaarden: 

1. Respect voor menselijke waardigheid en autonomie 

2. Betrokkenheid en de bereidheid om mensen bij te staan 

3. Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten 

4. Deskundigheid en zorgvuldigheid 

5. Betrouwbaarheid en integriteit 

De kernwaarden zijn verder uitgewerkt in 29 concrete 
normen. Het gaat dan om: 

• Algemene normen  

• Normen in relatie tot de cliënt  

• Normen betreffende samenwerking  

• Normen in relatie tot de organisatie  

• Normen tot beroepsgenoten  

• Normen tot de samenleving.  

Per kritische beroepssituatie koppelen we één van de 
normen uit de beroepscode van het sociaal werk.

De visie op Maatschappelijke Zorg
voor het lesmateriaal van Angerenstein

Angerenstein
Maatschappelijke Zorg
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De praktijk van de (Persoonlijk)
Begeleider Maatschappelijke Zorg

Beroepscode
Sociaal Werk

Eigen regie middels 
mijn positieve  
gezondheid

Professioneel netwerk
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2016

6 profielen; 2  x niveau 3  & 4 x niveau 4

Basisdeel

2016

B1-K1

Bieden van ondersteunende,

activerende begeleiding en zorg

B1-K1-W1

Inventariseert ondersteuningsvragen van de 

cliënt

B1-K1-W2

Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke 

verzorging

B1-K1-W3

Ondersteunt de cliënt bij wonen en

huishouden

B1-K1-W4

Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

B1-K1-W5

Reageert op onvoorziene en crisissituaties

B1-K1-W6

Stemt de werkzaamheden af

B1-K1-W7

Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

B1-K2-W1

Werkt aan de eigen deskundigheid

B1-K2-W2

Werkt aan bevorderen en bewaken van

kwaliteitszorg

2022

2 profielen:

- niveau 3 Begeleider maatschappelijke zorg  

- niveau 4 Persoonlijk begeleider maat-

schappelijke zorg

2022

B1-K1

Bieden van ondersteunende, activerende 

begeleiding en zorg

B1-K1-W1

Inventariseert ondersteuningsvragen van de 

cliënt 

B1-K1-W2

Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg 

B1-K1-W3

Ondersteunt de cliënt bij wonen en

huishouden 

B1-K1-W4

Ondersteunt de cliënt bij participatie

B1-K1-W5

Voert  zorgtechnische handelingen uit

B1-K1-W6

Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties

B1-K1-W7

Werkt samen en stemt de

werkzaamheden af

B1-K1-W8

Evalueert de geboden

ondersteuning en zorg

B1-K2

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

B1-K2-W1

Werkt aan de eigen professionele

ontwikkeling

B1-K2-W2

Werkt aan bevorderen en bewaken van 

kwaliteitszorg

Verandering

van 6 naar 2 profielen, hij/zij en zijn/

haar inplaats van alleen vrouwelijk, 

Beroepskracht is beginnend beroeps-

beoefenaar, ‘klant’ wordt regelmatig 

gebruikt inplaats van cliënt

Verandering

naamgeving gewijzigd overeenkomstig 

verbreding invulling

nuance en aanvulling in uitwerking

naamgeving, dagbesteding is middel 

om te participeren en vat specifieke 

activiteiten samen ten aanzien van 

werk, scholing en/of vrije tijd

verplaatst van profiel naar basisdeel

van handelen naar reageren gegaan 

(was W5)

samenwerken toegevoegd (was W6)

zorg toegevoegd (was W7)

naamgeving van deskundigheid naar 

professionele ontwikkeling

VERGELIJKING 
KWALIFICATIEDOSSIERS 2016 -2022
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Profieldeel

2016

P1

Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3)

P1-K1

Bieden van zorg en ondersteuning in de 

gehandicaptenzorg

P1-K1-W1

Ondersteunt en motiveert een groep cliënten 

bij activiteiten

P1-K1-W2

Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt  

en  naastbetrokkenen  bij  het  

behouden  en stimuleren van de ontwikkeling

P1-K1-W3

Voert verpleegtechnische

handelingen uit

P1-K1-W4

Begeleidt nieuwe collega’s,

stagiaires en/of vrijwilligers

P3

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 

(niveau 4)

P3-K1

Bieden van zorg en ondersteuning in de 

gehandicaptenzorg

P3-K1-W1

Stelt het ondersteuningsplan op

P3-K1-W2

Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het 

voeren van de regie

P3-K1-W3

Ondersteunt en motiveert een groep cliënten 

bij activiteiten

P3-K1-W4

Ondersteunt de cliënt bij het leggen en 

onderhouden van contacten en betrekt naast-

betrokkenen

P3-K1-W5

Voert verpleegtechnische handelingen uit

P3-K1-W6

Voert beheertaken uit

P3-K1-W7

Voert coördinerende taken uit

P3-K1-W8

Begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of 

vrijwilligers

2022

P1

Begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3)

P1-K1

Bieden van ondersteuning op maat

P1-K1-W1

Levert een bijdrage aan het opstellen en bij-

stellen van het ondersteuningsplan

P1-K1-W2

Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten 

bij activiteiten

P1-K1-W3

Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen 

regie 

P1-K1-W4

Levert een bijdrage aan de begeleiding van 

nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

P2

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 

(niveau 4)

P2-K1

Bieden en coördineren van

ondersteuning op maat

P2-K1-W1

Ontwikkelt en voert regie over het

ondersteuningsplan

P2-K1-W2

Organiseert en coördineert activiteiten voor 

een groep cliënten

P2-K1-W3

Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen 

regie

P2-K1-W4

Ondersteunt de cliënt bij het

behouden/opbouwen/versterken van het 

sociale netwerk

P2-K1-W5

Organiseert en coördineert

organisatiegebonden taken

P2-K1-W6

Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of 

vrijwilligers

Verandering

zorg er uit, op maat is nieuw, geen doelgroe-

pen meer, maar wel kennis van doelgroepen

nieuw

was W1, van motiveren naar begeleiden

was W2, anders geformuleerd, naastbetrokken 

weg gelaten

afgezwakt naar een bijdrage leveren

coördineren toegevoegd, op maat is nieuw, 

kennis doelgroepen wordt wel genoemd maar 

begrip wordt niet gehanteerd in teksten

Verhogende trap, regie voeren

was W3, Verhogende trap, coördineren, naast-

betrokkenen er uit

was W2, naast betrokkenen eruit

anders geformuleerd, verhogende trap op-

bouwen

naar basisdeel

vervallen/samengevoegd

samenvoeging w6+ w7

ook directe collega’s begeleiden

Vergelijking beperkt tot gehandicaptenzorg en Agogisch medewerker GGZ

VERGELIJKING 
KWALIFICATIEDOSSIERS 2016 -2022



Adviseur

Charlie Schuurman

c.schuurman@boom.nl

+31653681282

0522 235 235     service@boomberoepsonderwijs.nl    boomberoepsonderwijs.nl

Wil je meer weten over de Angerenstein? Of heb je advies nodig over 
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