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Overzicht diplomawaardering 

Toelichting/doel Waarderen van in het verleden behaalde diploma's en bepalen inzetbaarheid 

Referenties SBB, kwaliteitsregister 

 

Opleiding / Diploma Kwalificatie 

niveau 

Inzetbaar op 

taken van 

Opmerking 

Zorghulp 1 Huishoudelijke hulp Met aanvullende scholing ‘Goed 

schoonmaken‘ inzetbaar als 

Huishoudelijke Hulp 

Verzorgingshulp B 1 Huishoudelijke hulp Met aanvullende scholing ‘Goed 

schoonmaken‘ inzetbaar als 

Huishoudelijke Hulp 

Assisterende opleidingen van voor 

1977 

1 Huishoudelijke hulp Met aanvullende scholing ‘Goed 

schoonmaken‘ inzetbaar als 

Huishoudelijke Hulp 

KMBO Kort Middelbaar 

Beroepsonderwijs 

2 Helpende  

MDGO VZ kort helpende 2 Helpende  

Bejaardenhelpende in 

verzorgingshuizen. Afgegeven door 

OVDB. 

2 Helpende  

MBO helpende niveau 2 Zorg en 

Welzijn 

2 Helpende  

Diploma niveau 2 Helpende (of 

voorgaande oude diploma op niveau 

2) + aanvullend certificaat Opleiding 

Helpende + of certificaat erkend 

keuzedeel Helpende + K 0905 

2 Helpende + Let op: dus niet alleen diploma niv 2 + 

certificaat bijscholing medicatie. 

Gezinsverzorgende, Verzorgende bij 

instellingen voor gezinsverzorging. 

Afgegeven door OVDB. 

3 Verzorgende AG  

MHNO / MSPO Bejaarden- en 

Gezinsverzorgende 

3 Verzorgende AG  

Branche opleiding verzorgende C / D. 

Afgegeven voor OVDB of STOC 

(thuiszorg). 

3 Verzorgende AG  

Bejaardenverzorgende, Verzorgende 

in verzorgingshuizen. Afgegeven door 

OVDB (1980 – 1997). 

3 Verzorgende AG  

Bejaardenverzorgende in 

verzorgingshuizen leerlingwezen (1980-

1997) 

3 Verzorgende AG  

Verzorgende thuiszorg leerlingwezen 

(1980 – 1997) 

3 Verzorgende AG  

Brancheopleiding 

bejaardenverzorgende plus (1990-

1997) 

3 Verzorgende AG  

MDGO VZ lang (3 jaar) 3 Verzorgende AG  

MBO Verzorgende 3AG 3 Verzorgende AG  

 

 



Opleiding / Diploma Kwalificatie 

niveau 

Inzetbaar op 

taken van 

Opmerking 

MMZ 3 3 Begeleiding en 

mogelijk inzetbaar 

op taken 

Verzorgende AG  

 

Belangrijk: goede controle op 

verpleegtechnisch vaardigheden 

Blinkers schoolt deze mensen wel op 

het gebied van fysieke belasting en 

aan- en uittrekken van steunkousen 

indien dit niet al eerder geschoold is. 

Dit zat niet in de opleiding en is nodig 

om de persoon gezond te kunnen laten 

werken. 

Opleiding Kraamverzorgende 3 Inzetbaar op taken 

van Verzorgende 

AG 

Wel bijscholen op taken die niet 

bekend zijn. 

SPW 3 3 Inzetbaar op taken 

Begeleiding 

 

MMZ 4 4 Begeleiding en 

eventueel 

inzetbaar op taken 

Verzorgende AG   

Inzetbaar op taken 

Verzorgende IG 

indien 

verpleegtechnische 

vaardigheden zijn 

gevolgd (zit veelal 

bij de richting 

Specifieke 

doelgroepen) 

Belangrijk: goede controle op 

verpleegtechnisch vaardigheden 

Blinkers schoolt deze mensen wel op 

het gebied van fysieke belasting en 

aan- en uittrekken van steunkousen 

indien dit niet al eerder geschoold is. 

Dit zat niet in de opleiding en is nodig 

om de persoon gezond te kunnen laten 

werken. 

SPW 4 4 Begeleiding  

MMZ / VIG (gecombineerde opleiding) 3 Verzorgende IG en 

begeleiding 

Heeft ook kennis vanuit welzijn vanuit 

MMZ deel van de opleiding. 

MDGO VP 3 Verzorgende IG  

Ziekenverzorging 3 Verzorgende IG  

MBO Verzorgende 3AG met module 

304 / werkproces 1.3 

Verpleegtechnische handelingen 

3 Verzorgende IG  

MBO Verzorgende 3IG 3 Verzorgende IG  

Opleiding Doktersassistent 4 Inzetbaar op taken 

Verzorgende AG 

mits basisscholing 

ADL en fysieke 

belasting gevolgd 

Geen ervaring met ADL en fysieke 

belasting > daarom direct bijscholen. 

Kunnen mogelijk met vrijstellingen 

omscholen naar VIG en VPK 4. 

Inservice A 4 Verpleegkundige 

niveau 4 

 

Inservice B (psychiatrische zorg) en Z 

(verstandelijk gehandicapten zorg) 

(Smalle branche opleidingen) 

4 Verpleegkundige 

niveau 4 

Met diploma B en Z 

inzetbaar op 

specifieke 

begeleidingstaken 

Bij instroom van medewerker met deze 

achtergrond dient gekeken te worden 

naar of er voldoende kennis is m.b.t. 

thuiszorg, ziektebeelden en 

voorbehouden en risicovolle 

handelingen. 

MBO Verpleegkunde 4 4 Verpleegkundige 

niveau 4 

 

  



Opleiding / Diploma Kwalificatie 

niveau 

Inzetbaar op 

taken van 

Opmerking 

MBO 4 Verpleegkunde met post HBO 

opleiding wijkverpleegkundige EN voor 

1 januari 2016 geregistreerd in het 

kwaliteitsregister in het 

expertisegebied wijkverpleegkundige 

4 Wijkverpleeg-

kundige 

Als niet geregistreerd voor 1 januari 

2016 kan deze persoon zich niet 

registreren als wijkverpleegkundige. 

HBO Health & Social work Associate 

Degree 

5 Inzetbaar op taken 

Helpende 

Met bijscholing 

Medicatie 

inzetbaar op 

Helpende + taken 

Met het AD diploma Health en Social 

Work kan met doorstromen naar de 

HBO V > dit traject duurt dan nog 2 

jaar. 

SPH 6 Inzetbaar op taken 

Begeleiding 

 

MBO V of Inservice A, B, Z met MGZ 6 Verpleegkundige 

niveau 6 

Let op: Alleen als men een MGZ 

diploma heeft. Mag indiceren. 

HBO V of Bachelor of Nursing 6 Verpleegkundige 

niveau 6 

Vanaf 2016 niveau 6. Is gelijk aan het 

eerdere HBO-V niveau 5. Mag 

indiceren. 

Niveau 5 is nu gereserveerd voor een 

HBO V Associate Degree programma 

 

Overige kansen: 
Inzetbaarheid van stagiaires in bijbaan / vakantiebaan: 
Inzetbaar op taken die qua theorie en praktijk volledig zijn afgerond in het kader van de opleiding. 
Indien geen ander zorgdiploma, dan altijd een achterwacht noodzakelijk. 
 
Opleiding Helpende (Zorg en Welzijn) niveau 2 

• nog niet inzetbaar tijdens opleiding 
 
Opleiding Verzorgende niveau 3 AG/IG 

• na het behalen van het 1e leerjaar: inzetbaar op niveau 2 Helpende 

• na het behalen van het 2e leerjaar: inzetbaar op niveau 2 Helpende 

• eerste helft 3e leerjaar: inzetbaar op niveau 2 Helpende 

• tweede helft 3e leerjaar: inzetbaar op niveau 3AG 
 
Opleiding Verpleegkundige niveau 4 

• na 1e leerjaar: inzetbaar op niveau 2 Helpende 

• na 2e leerjaar: inzetbaar op niveau 2 Helpende 

• eerste helft 3e leerjaar: inzetbaar op niveau 2 Helpende 

• tweede helft 3e leerjaar: inzetbaar op niveau 3 AG  

• tijdens 4e leerjaar: inzetbaar op niveau 3AG 
 
Opleiding Verpleegkundige niveau 6 

• na 1e leerjaar: inzetbaar als niveau 2 Helpende intramuraal * 

• na 2e leerjaar: inzetbaar als niveau 3 AG intramuraal, niveau 2 extramuraal 

• na 3e leerjaar: inzetbaar als niveau 3AG (géén VRH) intra-en extramuraal 

• tijdens 4e leerjaar: inzetbaar als niveau 3AG 
 
Inzet studenten geneeskunde via bijbaan 

• Eerste jaars student + zorgstage afgerond > inzetbaar op taken Helpende + 

• Bezig met masteropleiding en al coschappen gelopen > inzetbaar op taken Verzorgende IG 
 



Algemene check bij instroom: 

• Betreft het een volwaardig geldig diploma of betreft het een (deel)certificaat? 

• Bij een verpleegkundige: is de BIG registratie op orde? Zo niet, inzetbaar op VIG taken als niet praktiserend 

verpleegkundige. Dit geldt ook voor verpleegkundigen met een diploma behaald in België (zij kunnen zich wel 

aanmelden voor een BIG registratie) 

• Heeft de kandidaat ervaring in de thuiszorg? Zo niet wat moet worden bijgeleerd? Denk aan: 

o Schoonmaken; 

o Signaleren huiselijk geweld; 

o Begeleiding; 

o Ziektebeelden, niet aangeboren hersenletsel, psychische stoornissen; 

o Basiszorg, ADL 

o Verpleegtechnische handelingen. 

 


