
Per 1 augustus 2016 zijn in de bovenbouw van het vmbo 

nieuwe profi elen ingevoerd. Om als docent Uiterlijke 

Verzorging (UV) binnen het profi el Zorg en Welzijn les te 

mogen geven heb je minimaal een bekwaamheidserkenning 

nodig. 

De hogescholen hebben voor deze zittende docenten UV een 
scholingstraject georganiseerd. OCW heeft in de beleidsregel ontheffi ng 
benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo opgenomen dat 
de bijscholing in combinatie met drie jaar werkervaring in het vak uiterlijke 
verzorging in het beroepsonderwijs op aanvraag leidt tot een ontheffi ng voor 
het geven van het profi elvak Zorg & Welzijn. De zittende docenten Uiterlijke 
Verzorging kunnen er ook voor kiezen om via de reguliere lerarenopleiding een 
bevoegdheid voor het geven van het vak Gezondheidszorg en Welzijn in het 
bekwaamheidsgebied vo/bve te behalen.

Bijscholing voor vmbo-docenten 
Uiterlijke Verzorging

Bijscholing profi elvak 
Zorg & Welzijn vmbo-docenten 
Uiterlijke Verzorging
De bijscholing is een scholingstraject 
van 60 studiepunten, te volgen in 
1 jaar of verdeeld over 2 jaren, 
en wordt verzorgd door vijf 
lerarenopleidingen Gezondheidszorg 
en Welzijn. Na het volgen van de 
bijscholing kan ontheffi ng worden 
aangevraagd voor het profi elvak Zorg 
& Welzijn, inclusief de bijbehorende 
profi elmodules.

Doelgroep
De bijscholing is bedoeld voor 
docenten Uiterlijke verzorging 
met minimaal 3 jaar werkervaring 
(bewijs via werkgeversverklaring). 
De wettelijke toelatingseisen voor 
het hoger beroepsonderwijs en het 
verplicht behalen van de taaltoets 
gelden niet voor deze bijscholing.

Programma inhoud
De bijscholing bestaat uit generieke 
en vakinhoudelijke modules waarvoor 
wordt aangesloten bij de reguliere 
lerarenopleiding. Gedurende de 
bijscholing werkt elke docent aan een 
portfolio. De bekwaamheidseisen 
zoals geformuleerd door de Onderwijs 
Coöperatie vormen hiervoor het 
uitgangspunt. De bijscholing wordt 
afgesloten met een eindassessment 
op basis van het ontwikkelde portfolio.

Bron: Voorstel Herijking Bekwaamheidseisen, Onderwijs Coöperatie, maart 2016.
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Onderdelen van de bijscholing
Het bijscholingsprogramma omvat de volgende onderdelen: 

Meer informatie
Ga voor meer informatie en inschrijven naar 
de site van de betreffende lerarenopleiding:

•  www.hva.nl/uv
•  www.fontys.nl/bijscholingUV
•  www.hsleiden.nl/lerarenopleiding-gzw
•  www.ecno.nl/uv
•  www.windesheim.nl/uiterlijke-verzorging

Aanmelden
Docenten kunnen zich tot 1 mei 
voorafgaand aan de start van de 
bijscholing aanmelden bij één van de vijf 
lerarenopleidingen. 

Intake
Na inschrijving meldt u zich via de mail 
bij de contactpersoon van de hogeschool 
van uw aanmelding om een afspraak 
te maken voor een intakegesprek. In 
dit gesprek wordt vastgesteld of er 
voor onderdelen van het programma 
vrijstelling verleend kan worden.

Kosten
Voor de kosten van de bijscholing 
kunt u de sites van de deelnemende 
hogescholen raadplegen. 

Vak Gezondheidszorg en Welzijn 
(GzW), gerelateerd aan de landelijke 
kennisbasis GzW (2009)

30 studiepunten

• Bereidingstechnieken en receptenleer

• Levensmiddelenleer en – hygiëne

• Voedings- en dieetleer

• Huishoudelijke zorg: schoonmaak en textiel

• Organisatie sector Zorg en Welzijn

• EHBO

• Verpleeg- en zorgvaardigheden/ADL

• Anatomie / fysiologie

• Pathologie / farmacologie

• Doelgroepen

Generieke kennisbasis 
vakdidactiek

15 studiepunten

• Ontwikkeling van de adolescent

• Didactiek en klassenmanagement

• Diversiteit / omgaan met verschillen

Werkplekleren

15 studiepunten

•  Werkplekleren vmbo Z&W, 
inclusief studiebegeleiding, 
portfolio en eindassessment

•  Werkveldoriëntatie in de sector 
Zorg en Welzijn.

Planning en locatie
Docenten kunnen op twee momenten beginnen met de bijscholing: start studiejaar 2017-2018 en start studiejaar 2018-2019. 

De bijscholing wordt vanuit vijf hogescholen aangeboden: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Fontys te Tilburg, 
Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim te Zwolle en NHL Hogeschool te Leeuwarden.

•  Werkveldoriëntatie in de sector 
Zorg en Welzijn.

• Diversiteit / omgaan met verschillen
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