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Leeswijzer
Experiment cross-over kwalificaties
Het doel van cross-over kwalificaties is dat er opleidingen kunnen komen die zijn toegesneden op nieuwe beroepen die
op het snijvlak van twee of meer opleidingsdomeinen liggen, opdat snel kan worden tegemoet gekomen aan de vraag
van het bedrijfsleven. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met uiterlijk 31 juli 2025. Uitgangspunt is dat
binnen deze periode eveneens de diplomering plaats vindt.
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking
heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Opbouw cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar
moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. De cross-over kwalificatie bevat de kwalificatie - eisen
voor een mbo -beroep en bestaat uit:
1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:
a.
De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft kerntaken en werkprocessen voor de gehele cross-over
kwalificatie.
b.
De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de
onderdelen:
Nederlandse taal;
rekenen;
loopbaan en burgerschap; en
voor zover het niveau 4 betreft: Engels.
2. Het profieldeel (P). Dit beschrijft de van toepassing zijnde certificaten.
De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen (D). Keuzedelen hebben
tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of
een extra voorbereiding voor een ver volgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor deze cross-over kwalificatie zijn
te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen. Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan
kwalificaties.

Taal en rekenen
De generieke kwalificatie - eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van
beroepsspecifieke taal- en rekeneisen is dit aangegeven in de kolom ‘vakkennis en vaardigheden’. Daarnaast kan in de
kolom ‘gedrag’ een extra verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden
ingezet in een werkproces.

Verantwoordingsinformatie
Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij deze cross-over kwalificatie is te vinden op www.sbb.nl/kwalificatiedossiers. Deze informatie is geen onderdeel van de cross-over kwalificatie.
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Overzicht van de cross-over kwalificatie
Naam profiel

Mbo-niveau
(EQF-niveau)

Beroepsvereisten

4

Nee

P1 Zorgtechnicus

Typering van de kwalificatie
middenkaderopleiding

Basisdeel
De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor de cross-over kwalificatie zijn de volgende:
B1-K1 Vervaardigt elektrotechnische en
mechatronische (deel)producten

B1-K2 Installeren en onderhouden van
hardware, software en verbindingen

B1-K1-W1

Inventariseert ondersteuningsvragen van de zorgvrager

B1-K1-W2

Vervaardigt elektrotechnische en
werktuigbouwkundige (deel)producten

B1-K1-W3

Plaatst en controleert mechanische onderdelen

B1-K1-W4

Sluit onderdelen en (deel)producten aan

B1-K1-W5

Geeft voorlichting, advies en instructie

B1-K2-W1

Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur
en applicaties

B1-K2-W2

Vervangen, repareren en/of (de)monteren van
(onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur

B1-K2-W3

Realiseren van verbindingen

B1-K2-W4

Mondeling toelichting geven aan gebruikers

B1-K3 Optimaliseert apparatuur / installatie B1-K3-W1
en hulpmiddelen en verhelpt
storingen

Bereidt werkzaamheden voor, voor het verhelpen van
storingen aan en optimaliseren van apparatuur,
installatie en systemen.

B1-K3-W2

Neemt voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van
storingen aan en optimaliseren van apparatuur,
installatie en systemen.

B1-K3-W3

Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert
componenten van apparatuur, installatie en systemen.

B1-K3-W4

Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan
apparatuur, installatie en systemen.

B1-K3-W5

Levert apparatuur, installatie en systemen op.

B1-K3-W6

Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden
af.

Profieldeel
Het profiel in deze cross-over kwalificatie kent geen extra kerntaken en werkprocessen.
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Basisdeel
1. Beroepsspecifieke onderdelen
Typering van de beroepengroep
Context
De zorgtechnicus werkt bij zorginstellingen of technische bedrijven die diensten verlenen in de zorgsector of voor
particuliere eindgebruikers. Hij installeert en verhelpt storingen aan elektrotechnische of ict-apparatuur of
zorghulpmiddelen en systemen die ingezet worden ten behoeve van de directe of indirecte zorgverlening. Het gaat
hierbij om apparatuur die rechtstreeks door zorgvragers, en/of professionele of informele zorgverleners bediend of
gebruikt worden. Apparatuur speelt veelal een belangrijke rol in de handhaving of verbetering van de kwaliteit van
leven van de zorgvragers. Voorbeelden van dergelijke apparatuur zijn elektrische rolstoelen, ziekenhuisapparatuur
zoals infuuspompen-couveuses-tilliften, domotica-installaties, apparatuur voor zorg-op-afstand, systemen voor
leefstijlmonitoring (sensortechnologie en gps-technologie), zorgrobots en wearables.
Omdat de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg een grote vlucht neemt en de toepassingen steeds
breder worden, ontstaan steeds meer combinaties van technieken. Met name de combinatie van
ict/datacomunicatie met reguliere mechatronica. Naast de toepassingen in de intramurale setting, zoals bij
ziekenhuizen en verpleeghuizen, komen er meer systemen voor zorg op afstand en leefstijlmonitoring. Deze dragen
ertoe bij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen thuissituatie kunnen blijven functioneren.
De zorgtechnicus heeft vaak rechtstreeks contact met de eindgebruiker van de apparatuur. Dat kan een
zorgprofessional zijn zoals een arts, een verpleegkundige of een mantelzorger. Het is daarom noodzakelijk dat de
zorgtechnicus ‘de taal van de zorg’ spreekt door bekend te zijn met medische termen en basale kennis hebben van
anatomie, fysiologie en de meest voorkomende ziektebeelden. Daarnaast moet hij elementaire kennis hebben van
de inrichting van het Nederlandse zorgstelsel en de bijbehorende regelgeving. Vanwege de diversiteit van zijn
gesprekspartners moet hij beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Afhankelijk van de situatie en de aard van de apparatuur kan de zorgtechnicus zijn werkzaamheden op locatie zoals
in een thuissituatie, op een afdeling van een ziekenhuis of verpleeghuis, in de servicewerkplaats van de
zorginstelling of het bedrijf waar hij voor werkt uitvoeren.
Typerende beroepshouding
De zorgtechnicus beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, is klant- en servicegericht, werkt netjes, betrouwbaar
en besluitvaardig, meldt tijdig uitloop en problemen, vraagt hulp als hij er niet uitkomt en levert kwalitatief goed
werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de zorgvrager. Hij streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na,
moet soms creativiteit inzetten, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste
veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, hygiëne, gezondheid
en milieu. Hierbij is hij zich goed bewust van het feit dat de apparatuur die hij installeert en onderhoudt soms
letterlijk van levensbelang is voor de zorgvragers.
In de communicatie met zorgvragers van op te leveren apparatuur en systemen, is hij empathisch en geduldig. Hij is
bekend met de zorgwereld en houdt rekening met de vigerende protocollen en omgangsvormen. Daarnaast voert hij
zijn werk zelfverzekerd uit en neemt hierbij initiatieven. Hij heeft een brede blik op techniek nodig, om te kunnen
overzien welke factoren van invloed zijn op de werking van apparatuur en installaties. Hij deelt met zijn collega’s de
“nieuwe” ervaringen en opgedane (technologische) kennis en ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn om te
weten. Hij kan goed contact onderhouden met klanten (particulieren én medewerkers van bedrijven en
zorginstellingen) en leveranciers.
Resultaat van de beroepengroep
Nieuwe of aangepaste zorgsystemen, apparatuur of (deel)producten die volgens instructies, procedures en
voorschriften zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen van de klant, veiligheid, kwaliteit en milieu.
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B1-K1: Vervaardigt elektrotechnische en mechatronische (deel)producten
Complexiteit
De complexiteit van het vervaardigen van elektrotechnische en mechatronische producten wordt door verschillende
factoren bepaald. Van invloed hierop zijn onder andere de omvang van het werkproces, het benodigde procesmatig
inzicht, de diversiteit aan apparaten, installaties en producten waaraan wordt gewerkt, de specifieke
veiligheidsomstandigheden van elke situatie, de technische complexiteit van producten en het zoveel mogelijk
voorkomen van beschadigingen aan producten. Ook de communicatie met medewerkers van verschillende
afdelingen en niveaus, het werken met meerdere mensen binnen het werk met verschillende taken en het werken in
de nabijheid van onder spanning staande delen, onverwachte situaties waarvoor een oplossing moet worden
gevonden zijn complicerende factoren. Afbreukrisico’s liggen met name in het verkeerd interpreteren van
tekeningen, onnauwkeurig en onzorgvuldig werken en het niet alert zijn op afwijkingen en knelpunten.
De zorgtechnicus heeft bij het vervaardigen van elektrotechnische en mechatronische (deel)producten brede kennis
en specialistische vaardigheden nodig. Hij werkt voor een deel volgens routinematige handelingen. Een ander deel
van het werk is niet-routinematig en kan hij naar eigen inzicht uitvoeren. Hij maakt gebruik van specialistische
kennis en vaardigheden op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Op het gebied van zorg, zoals
anatomie en veelvoorkomende ziektebeelden, volstaat het hebben van kennis.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De zorgtechnicus heeft een uitvoerende en begeleidende rol en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij bouwt
zelfstandig, of in een klein team of koppel, aan complete machines en/of installaties. Zowel binnen het eigen bedrijf
als op locatie bij de klant begeleidt hij (minder ervaren)collega’s. Op locatie houdt hij toezicht op monteurs en
draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor een goede werkuitvoering. Dit betekent o.a. dat hij het werk laat
stoppen of een machine niet vrijgeeft bij geconstateerde gebreken. Hij legt verantwoording af aan een
vakvolwassen collega of een leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
heeft kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.
§
heeft kennis van gezondheid, hygiëne en besmetting.
§
heeft kennis van geriatrie.
§
heeft kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu,
§
kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken.
heeft kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening.
§
heeft kennis van bij doelgroepen veel voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen,
§
comorbiditeit, functioneringsproblemen en behandelingen.
heeft kennis van gezondheidsrisico’s bij doelgroepen.
§
heeft kennis van taken en rollen van andere disciplines in de branche en weet wanneer op wie een beroep
§
gedaan kan worden.
heeft kennis van interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken m.b.t. zorg en techniek.
§
heeft kennis van financieringsvormen, zoals zorgzwaartepakketten, Wet maatschappelijke ondersteuning en
§
voorzieningen voor de doelgroepen.
heeft kennis van leidinggeven.
§
heeft brede kennis van vaktaal in de zorgtechnologiebranche.
§
heeft brede kennis van besturings- en aandrijftechniek.
§
heeft brede en specialistische kennis van meet- en controlegereedschappen.
§
heeft brede en specialistische kennis van montagetechnieken.
§
kan benaderingswijzen in de omgang met dementerenden hanteren.
§
kan bijdragen leveren aan patiëntveiligheidscultuur, risicobewust handelen, patiëntveilig communiceren en
§
menselijke- en omgevingsfactoren optimaliseren.
kan ervaringsdeskundigheid van zorgvragers en naastbetrokkenen gebruiken.
§
kan emotionele problemen herkennen, zoals eenzaamheidsproblematiek en sociale uitsluiting.
§
kan kennis van (beroeps)ethiek en ethische vraagstukken toepassen.
§
kan gedragspatronen herkennen van de meest voorkomende ziektebeelden en beperkingen.
§
kan communicatiemogelijkheden, -technieken en -methoden toepassen, zoals verbaal, non-verbaal, preverbaal
§
en schriftelijk, passend bij de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager.
kan kennis van diversiteit en interculturele communicatie toepassen.
§
kan signalen herkennen van sociale problematiek waaronder huiselijk geweld, seksueel misbruik en
§
kindermishandeling en onderneemt actie volgens wet- en regelgeving en het beleid/protocol van de
organisatie.
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B1-K1: Vervaardigt elektrotechnische en mechatronische (deel)producten
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

kan kennis van EHBO of eerste hulp bij kleine ongevallen toepassen.
kan sociaal vaardig optreden in functionele contacten.
kan met zorginformatiesystemen werken.
kan observatiemethoden en -technieken toepassen.
kan klinisch redeneren toepassen.
kan kennis van actuele classificatiesystemen toepassen.
kan theorieën over ergonomie en tiltechnieken toepassen.
kan technologische hulpmiddelen en instrumenten inzetten en effectief gebruiken: e-health en domotica.
kan ondersteuning bieden bij de omgang met sociale media en internet.
kan relevante arbo-, veiligheid- en milieuregels en bedrijfsvoorschriften toepassen.
kan (complexe) technische tekeningen en schema's lezen.
kan bedradingstechnieken voor het verbinden van onderdelen toepassen.
kan eenvoudige bewerkingstechnieken voor metaal toepassen.
kan meet- en testmethoden en -technieken toepassen.
kan meetvaardigheden toepassen.
kan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.
kan specialistische montage- en demontagetechnieken toepassen.
kan verbindingstechnieken toepassen.
kan brandveiligheid en -preventie toepassen.
kan kennis van vigerende wet- en regelgeving toepassen.
kan tijdens de beroepsuitoefening methodisch en systematisch handelen toepassen.
kan kennis van beginselen van financiën en administratie toepassen.
kan kennis van juridische aspecten van het beroep toepassen.
kan begrotingen opstellen.
kan werkzaamheden uitvoeren binnen het budget.

B1-K1-W1: Inventariseert ondersteuningsvragen van de zorgvrager
Omschrijving
De zorgtechnicus inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de zorgvrager door:
gesprekken met de zorgvrager en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de zorgvrager) te voeren en het
raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Hij stemt zijn bevindingen
zoveel mogelijk af met de zorgvrager.
Resultaat
De zorgtechnicus heeft de ondersteuningsvraag geïnventariseerd door op een actieve en betrokken manier te
luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van de zorgvrager en/of naastbetrokkenen, te observeren en door diverse
bronnen te raadplegen.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de zorgvrager en naastbetrokkenen.
- vraagt gericht door bij de zorgvrager en naastbetrokkenen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie,
mogelijkheden, beperkingen, ondersteuningsvragen, wensen en verwachtingen van de zorgvrager en
naastbetrokkenen.
- verzamelt actief vanuit diverse bronnen, relevante informatie over de zorgvrager.
- bepaalt zorgvuldig de relevantie van gegevens.
De onderliggende competenties zijn: Analyseren, Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken

B1-K1-W2: Vervaardigt elektrotechnische en werktuigbouwkundige (deel)producten
Omschrijving
De zorgtechnicus pakt de onderdelen uit, controleert deze en monteert alles tot een functioneel (deel)product. Hij
bepaalt de routing van de bedrading aan de hand van tekening(en). Hij controleert tijdens en na afloop van het
montageproces de onderdelen, bedrading en het functioneren. Tevens controleert hij de vervaardigde onderdelen en
de gemaakte verbindingen en herstelt gevonden fouten en afwijkingen.
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B1-K1-W2: Vervaardigt elektrotechnische en werktuigbouwkundige (deel)producten
Resultaat
Volgens tekening en instructie vervaardigde elektrotechnische (deel)producten.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- bedraadt de producten nauwkeurig volgens tekening, procedures en instructies.
- zorgt dat bedrading en posities van de (deel)producten nauwkeurig zijn gerealiseerd.
- zorgt goed voor de beschikbare middelen en gebruikt ze efficiënt.
- kent de kwaliteitseisen en werkt in een tempo nodig om de productiviteitseisen te halen.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit
leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K1-W3: Plaatst en controleert mechanische onderdelen
Omschrijving
De zorgtechnicus stelt vast op welke wijze de machines, apparaten en installaties samengesteld dienen te worden.
Hij plaatst / installeert mechanische onderdelen en/of deelproducten op een montage-ondergrond (bijvoorbeeld
montageraam of -plaat) van machines / apparaten / installaties. Hij past van toepassing zijnde verbindende
technieken toe. In elke fase van de samenbouw voert hij controles uit, stelt hij de componenten af en regelt deze in.
Hij verricht hierbij controlemetingen. Hij herstelt de gevonden fouten en afwijkingen. Afhankelijk van de afmeting,
het gewicht en omvang van de opdracht, roept hij de hulp in van een collega of assisteert hij deze en gebruikt hij
hijs- en transportapparatuur.
Resultaat
Mechanische onderdelen zijn op de montageondergrond geplaatst en gecontroleerd.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- overlegt, raadpleegt en werkt constructief samen met een collega monteur.
- werkt effectief en efficiënt met de gegeven materialen, gereedschappen en middelen.
- plaatst onderdelen op de montageondergrond nauwkeurig in overeenstemming met de bouwinstructie.
- zorgt dat de installaties voldoen aan de geldende normen en kwaliteitseisen.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en
middelen inzetten, Kwaliteit leveren

B1-K1-W4: Sluit onderdelen en (deel)producten aan
Omschrijving
De zorgtechnicus stelt vast op welke wijze de onderdelen en deelproducten onderling verbonden dienen te worden.
Hij brengt leidingen aan en maakt doorvoeringen. Voor lange leidingen en lastige doorvoeringen roept hij de hulp
van een collega in. Hij verbindt mechanische-, hydraulische-, pneumatische- en elektrotechnische onderdelen en
componenten. Hij past voorkomende standaard verbindings- en aansluittechnieken toe. Hij controleert tijdens en
na afloop van het aansluiten of de verbindingen zijn uitgevoerd.
Resultaat
De machines, apparaten en installatie zijn aangesloten tot een functionerend geheel.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- komt met haalbare oplossingen bij problemen en roept tijdig hulp in.
- gaat zorgvuldig en efficiënt om met materiaal en middelen.
- sluit mechatronische producten binnen de afgesproken tijd aan dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
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B1-K1-W4: Sluit onderdelen en (deel)producten aan
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit
leveren

B1-K1-W5: Geeft voorlichting, advies en instructie
Omschrijving
De zorgtechnicus geeft vraaggerichte voorlichting en advies ten behoeve van het versterken van de eigen kracht en
het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager(s) en gericht op de mogelijkheden om met
ziekten of beperkingen om te gaan. Hij geeft zo nodig instructies aan de zorgvrager(s) en eventueel de
naastbetrokkenen voor het uitvoeren van een handeling of het gebruik van een hulpmiddel. Hij checkt of de
informatie en/of instructie begrepen is.
Resultaat
De zorgvrager(s) en naastbetrokkenen hebben passende voorlichting, adviezen en instructies ontvangen.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- kiest voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen die aansluiten bij het onderwerp en de
mogelijkheden van de zorgvrager en naastbetrokkenen.
- legt onderwerpen duidelijk en correct uit op het kennis- en taalniveau van de zorgvrager en naastbetrokkenen.
- checkt proactief of voorlichting, advies en instructie aansluiten bij de beleving, behoefte en mogelijkheden van de
zorgvrager en naastbetrokkenen.
- checkt regelmatig of informatie goed is overgekomen.
De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Materialen en middelen inzetten
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B1-K2: Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen
Complexiteit
De installatie- en onderhoudswerkzaamheden van de zorgtechnicus zijn uitvoerend en ondersteunend van aard. Hij
voert zijn installatie- en onderhoudswerkzaamheden doorgaans volgens standaardwerkwijze en protocollen uit,
waarbij hij veelal standaardoplossingen toepast. Zijn werkzaamheden vinden aan bureau plaats, maar brengen hem
ook door het gehele gebouw waarin hij werkzaam is.
Wanneer de zorgtechnicus zijn installatie- en onderhoudswerk niet tijdig en correct oplevert, heeft dat
consequenties voor de organisatie, collega's, klanten en zeer zeker voor het informatiesysteem. Dit maakt het
afbreukrisico van installatie- en onderhoudswerkzaamheden hoog. Ook van invloed op complexiteit zijn de (snelle)
technologische ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor veroudert
(basis)kennis van processen, materialen, middelen en begrippen snel. Hij dient zich dan ook in bijpassend tempo de
werking en eigenschappen van producten en bijbehorende (basis)kennis eigen te maken om zijn kennisniveau op
peil te houden. Dit geldt ook van kennis met betrekking tot het verleden. Tijdens de installatie- en
onderhoudswerkzaamheden kan hij met alle soorten apparatuur, software en systemen in aanraking komen. Dit
betekent dat hij ook kenniselementen moet kunnen combineren. De complexiteit wordt bovendien verhoogd door
de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en de beschikbaarheid van een netwerk. Hierdoor wordt
ook het afbreukrisico van zijn werkzaamheden steeds groter. (Taakgerichte) ICT-kennis en vaardigheden zijn vereist.
De zorgtechnicus moet zijn werkzaamheden in het geheel kunnen overzien, zodat hij tot verbetervoorstellen ten
behoeve van de uit te voeren werkzaamheden kan komen. Dit betekent dat hij ook beperkingen van de bij hem
bestaande kennis en vaardigheden signaleert en hierop actie onderneemt.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De zorgtechnicus verricht zijn werkzaamheden altijd op basis van opdrachten en werkinstructies. Hij is er
verantwoordelijk voor dat hij zijn eigen werkzaamheden kwalitatief goed en binnen de hiervoor gestelde tijd
oplevert. Hierop kan hij ook aangesproken worden. Hij voert zijn werkzaamheden (meestal) samen met collega's uit
en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Naast een uitvoerende rol heeft de zorgtechnicus ook een
begeleidende rol van collega's. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en het organiseren
hiervan. Omdat hij ook (dikwijls) samenwerkt met collega's, is hij ook mede verantwoordelijk voor het groepswerk.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
heeft basiskennis van elektrotechniek.
§
heeft basiskennis van het OSI-model.
§
heeft basiskennis van ICT-concepten en -netwerken.
§
heeft basiskennis van ICT-onderdelen en -componenten.
§
heeft basiskennis van ICT-beheerprocessen.
§
heeft kennis van bekabeling, zoals elektra, UTP, ISDN, kabel, glasvezel.
§
heeft kennis van ICT-onderdelen en -componenten.
§
heeft kennis van de begrippen ‘DOA’ en ‘RMA’.
§
heeft kennis van ICT hardware, software(pakketten), randapparatuur, verbindingen.
§
heeft kennis van de binnen de organisatie geldende regels en procedures.
§
kan manuals in zowel de Nederlandse als Engelse taal begrijpen.
§
kan schriftelijke documentatie en rapportage in zowel de Nederlandse als Engelse taal verzorgen.
§
kan gesprekken met collega’s en gebruikers over ICT-specifieke onderwerpen in zowel de Nederlandse als
§
Engelse taal voeren (en beheerst daarbij de vaktaal).
kan probleemoplossende vaardigheden toepassen bij ICT-problemen.
§
kan naar gesprekspartners (in zowel Nederlands als Engels) luisteren.
§
kan security-issues, zoals firewall, virusscanner en WPA2 toepassen.
§
kan klantgericht en klantvriendelijk communiceren (in zowel de Nederlandse als de Engelse taal).
§

B1-K2-W1: Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
Omschrijving
De zorgtechnicus assembleert systemen en/of breidt deze uit en installeert (rand)apparatuur en
(standaard)applicaties. Hij installeert een (thuis)werkplek en/of een klein, eenvoudig netwerk volledig, levert deze
op en onderhoudt het, inclusief de daarbij horende (standaard)beveiligingen en randapparatuur. Tevens sluit hij de
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B1-K2-W1: Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties
benodigde verbindingen (zowel vast als draadloos) aan. Ten behoeve van de assemblage-, installatie- en/of
onderhoudswerkzaamheden selecteert hij componenten, gereedschappen en hulpmiddelen, waarna hij het geheel
oplevert. Tijdens en na de assemblage-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden test hij de werking en de
functionaliteit van het door hem opgeleverde werk. Hij lokaliseert mogelijke fouten en controleert of de
systeeminstellingen volgens (veiligheids)specificaties zijn geconfigureerd. Hij lost geconstateerde fouten en/of
afwijkingen op of neemt passende vervolgacties. De zorgtechnicus legt uitgevoerde werkzaamheden, zoals
installatie-, configuratie-, systeeminstellingen, testgegevens en de gebruikte materialen vast. Waar nodig voorziet
hij zijn leidinggevende van verbetervoorstellen ten behoeve van optimalisatie van het proces om systemen,
(rand)apparatuur en applicaties gebruiksklaar te maken.
Resultaat
De opgeleverde systemen, (rand)apparatuur, applicaties en verbindingen werken conform opdracht. De
documentatie en administratie zijn correct, tijdig, toegankelijk en volledig bijgehouden. Waar nodig is de
leidinggevende voorzien van verbetervoorstellen ten behoeve van de optimalisatie van het proces om systemen,
(rand)apparatuur en applicaties gebruiksklaar te maken.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- gebruikt benodigde onderdelen, componenten, hulpmiddelen en gereedschappen op verantwoorde wijze. Hij
voorkomt verspilling van materialen en middelen door ze waar mogelijk te hergebruiken en goed te onderhouden.
- werkt ordelijk en systematisch en gebruikt beproefde methoden, waarbij hij ervoor zorgt het geheel in een logische
en juiste volgorde op te leveren.
- werkt precies, bedreven en accuraat en bovendien in een tempo dat nodig is om, zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteitseisen, aan de vereiste productiviteit te voldoen.
- houdt zich uiteraard aan voorgeschreven procedures en geldende normen, arbo-, veiligheids- en
milieuvoorschriften.
- verwerkt nauwkeurig en volledig alle benodigde gegevens in de administratie.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Creëren
en innoveren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K2-W2: Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
Omschrijving
De zorgtechnicus vervangt, repareert waar mogelijk en/of (de)monteert (onderdelen van) systemen en
(rand)apparatuur. Aan de hand van richtlijnen, handleidingen, tekeningen of schema’s selecteert hij componenten,
onderdelen, hulpmiddelen en gereedschap ten behoeve van zijn werkzaamheden en monteert het geheel. Hij toetst
voor aanvang van zijn werkzaamheden of vervanging, reparatie of demontage wel is toegestaan in verband met
mogelijke garantiebepalingen.
Hij test tijdens en direct na de vervangings- en reparatiewerkzaamheden de werking en lokaliseert mogelijke fouten.
Deze lost hij op. Wanneer de fout niet hersteld kan worden, rapporteert hij zijn leidinggevende hierover.
In het geval van demontage test de zorgtechnicus de componenten en bepaalt de bruikbaarheid ervan aan de hand
van een standaard checklist. Bruikbare componenten neemt hij op in de voorraad, onbruikbare componenten voert
hij af, waarbij hij informatie op gegevensdragers verwijdert. Hij bewaakt de voorraad en hij bestelt in overleg met
zijn leidinggevende de benodigde materialen of producten.
De zorgtechnicus houdt een administratie bij van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Hij documenteert alle
gegevens met betrekking tot de werkzaamheden, zoals de gebruikte materialen, de testresultaten en de voorraad
(on)bruikbare componenten.
Waar nodig voorziet de zorgtechnicus zijn leidinggevende van verbetervoorstellen ten behoeve van optimalisatie
van het vervangings-, reparatie- dan wel (de)montageproces.
Resultaat
De systemen en (rand)apparatuur zijn conform opdracht vervangen, gerepareerd of ge(de)monteerd. De
documentatie en administratie zijn correct, tijdig, toegankelijk en volledig bijgehouden. Waar nodig is de
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B1-K2-W2: Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
leidinggevende voorzien van correct opgestelde verbetervoorstellen ten behoeve van de optimalisatie van het
vervangings-, reparatie- dan wel (de)montageproces.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- werkt conform instructies en procedures en geldende normen, arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
- gebruikt op verantwoorde wijze de benodigde onderdelen, componenten, hulpmiddelen en gereedschappen. Hij
voorkomt verspilling van materialen en middelen door ze waar mogelijk te hergebruiken en goed te onderhouden.
- werkt ordelijk en systematisch en gebruikt beproefde methoden, waarbij hij ervoor zorgt dat het geheel in een
logische en juiste volgorde wordt opgeleverd.
- werkt precies, bedreven en accuraat en bovendien in een tempo dat nodig is om, zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteitseisen, aan de vereiste productiviteit te voldoen.
- verwerkt nauwkeurig en volledig alle benodigde gegevens in de administratie.
- Wanneer bij het uitvoeren van het standaard testprotocol fouten of afwijkingen naar voren komen dan selecteert
de zorgtechnicus de juiste standaardoplossingen om deze fouten of afwijkingen tijdig en correct te verhelpen. Als er
geen standaardoplossing voorhanden is, raadpleegt hij tijdig zijn leidinggevende.
- toont eigen initiatief door op adequate wijze zelfstandig gelokaliseerde fouten te analyseren en eveneens
zelfstandig tot haalbare en bruikbare oplossingen te komen die niet elders voor problemen (gaan) zorgen.
- trekt waar nodig tijdig de conclusie dat hij collega's in moet schakelen.
- houdt continue nieuwe ontwikkelingen bij en verwerkt deze waar mogelijk helder en eenduidig in zijn
verbetervoorstellen.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en
middelen inzetten, Analyseren, Creëren en innoveren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K2-W3: Realiseren van verbindingen
Omschrijving
De zorgtechnicus realiseert zowel vaste- als draadloze verbindingen. Hij leest en maakt tekeningen, plaatst
kabelgoten, herkent verschillende soorten verbindingen zoals telefonie, elektra, netwerk en glasvezel, en sluit het
geheel aan door de kabels te monteren en/of te patchen.
Verder installeert hij de (Wi-Fi)router en maakt via een door hem (standaard) beveiligde (Wi-Fi)router verbinding
met het internet. Ook eventuele andere draadloze apparaten (zoals printers, tablets, smartphones) verbindt hij met
de router. Hij noteert en documenteert de instellingen.
De zorgtechnicus test de verbindingen op fouten, lokaliseert eventuele storingen en afwijkingen en heft deze op.
De zorgtechnicus houdt een administratie bij van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Hij documenteert de
instellingen horend bij de gemaakte verbindingen.
Waar nodig voorziet de zorgtechnicus zijn leidinggevende van verbetervoorstellen ten behoeve van optimalisatie
van proces met betrekking tot het realiseren van verbindingen.
Resultaat
De gerealiseerde verbindingen zijn werkend en conform opdracht opgeleverd. De documentatie en administratie
zijn correct, tijdig, toegankelijk en volledig bijgehouden. Waar nodig is de leidinggevende voorzien van correct
opgestelde verbetervoorstellen ten behoeve van de optimalisatie van het proces met betrekking tot het realiseren
van verbindingen.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- realiseert de verbindingen strikt volgens voorschrift en instructie en houdt zich aan de geldende normen, arbo-,
veiligheids- en milieuvoorschriften.
- selecteert de benodigde materialen en maakt op verantwoorde wijze gebruik van de benodigde onderdelen,
componenten, hulpmiddelen en gereedschappen.
- maakt en interpreteert op juiste wijze tekeningen en schema's.
- werkt hij ordelijk en systematisch en gebruikt beproefde (test)methoden.
- toont tijdens het aanleggen en monteren precisie, bedrevenheid en accuratesse.
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B1-K2-W3: Realiseren van verbindingen
- werkt in een tempo dat nodig is om, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen, aan de vereiste productiviteit
te voldoen.
- verwerkt nauwkeurig en volledig alle benodigde gegevens in de administratie.
- Wanneer bij het uitvoeren van het standaard testprotocol fouten of afwijkingen naar voren komen dan selecteert
de zorgtechnicus tijdig de juiste standaardoplossingen om deze fouten of afwijkingen tijdig en correct te verhelpen.
Als er geen standaardoplossing voorhanden is, raadpleegt hij tijdig zijn leidinggevende.
- toont eigen initiatief door op adequate wijze zelfstandig gelokaliseerde fouten te analyseren en eveneens
zelfstandig tot haalbare en bruikbare oplossingen te komen die niet elders voor problemen (gaan) zorgen.
- trekt waar nodig tijdig de conclusie dat hij collega's in moet schakelen.
- houdt continue nieuwe ontwikkelingen bij en verwerkt deze waar mogelijk helder en eenduidig in zijn
verbetervoorstellen.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en
middelen inzetten, Analyseren, Creëren en innoveren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K2-W4: Mondeling toelichting geven aan gebruikers
Omschrijving
De zorgtechnicus licht, in het bijzijn van de gebruiker(s), de werking van het systeem, product of applicatie
mondeling toe en gebruikt hierbij waar nodig voor de gebruiker begrijpelijke instructies om zijn toelichting te
ondersteunen. Hij is alert op signalen die de gebruiker afgeeft en beantwoordt eventuele vragen. Hij controleert of
zijn toelichting of instructie goed is begrepen en gaat na of aan de verwachtingen van de gebruiker is voldaan of dat
een aanvullende actie gewenst is.
Resultaat
Gebruikers zijn op een voor hen begrijpelijke wijze middels een heldere en beknopte mondelinge toelichting volledig
en juist geïnformeerd.
Gedrag
De zorgtechnicus:
- weet zijn eigen kennis en expertise te vertalen naar de behoefte van de gebruiker.
- geeft op correcte en begrijpelijke wijze toelichting aan gebruikers, houdt rekening (met het kennisniveau) van
anderen (door bijvoorbeeld geen onnodig vakjargon te gebruiken en de passende ondersteunende instructies, FAQ,
afbeeldingen en/of mediauitingen te betrekken in zijn toelichting).
- toont geduld als iets niet begrepen wordt.
De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
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B1-K3: Optimaliseert apparatuur / installatie en hulpmiddelen en verhelpt storingen
Complexiteit
De zorgtechnicus werkt in een industriële en vaak nieuwe of onverwachte werkomgeving. Hij werkt aan complexe
systemen van
grote diversiteit en moet goed overzicht hebben op de apparatuur, installaties en systemen in zijn vakgebied en alle
soorten daaraan uit te voeren werk. De bijbehorende instructies, voorschriften en procedures en het uit te voeren
werk zijn daardoor eveneens divers en bovendien uitgebreid. Hij moet het technisch inzicht hebben om zich een
voorstelling te kunnen maken van de opbouw en werking van steeds weer andere apparatuur, installaties en
systemen. Hij moet rekening houden met de regelgeving die op de apparatuur, installaties en systemen betrekking
heeft en vaak ook met de normen en veiligheidseisen van de fabrikant hiervan. Hij moet vakoverstijgend het gehele
systeem overzien, zich hierin inleven en de situatie voor het gehele team op veiligheid beoordelen. Hij gebruikt
hiervoor kennis en cognitieve en praktische vaardigheden van het elektrische, meet- en regeltechnische en
mechatronische deel van apparatuur, installaties en systemen en daarin aanwezige componenten en brede (minder
diepgaande) kennis van het hele systeem. Hij kan bij het werk voor een deel terugvallen op standaardmethoden en
zal voor een ander deel zijn creativiteit moeten gebruiken binnen de kaders van zijn werkvergunning. Meestal heeft
hij al zijn technische kennis en inzicht, abstractie- en creatieve vermogens nodig om problemen te signaleren. Hij
krijgt zijn opdracht in de vorm van een raamopdracht, die hij deels zelf uitvoert en deels delegeert aan teamleden.
Hij werkt deels volgens diverse standaard werkwijzen, die hij naar eigen inzicht combineert. Voor een ander deel is
hij degene die als eerste te maken krijgt met nieuwe vaardigheden of regelgeving. Hij moet dit zelf (vlot) beheersen,
toepasbaar maken op de situatie van het werk en draagt dit (duidelijk) over aan andere teamleden.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De zorgtechnicus is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn eigen werk binnen de tijd die daarvoor
staat. Hij voert (een deel van) zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Dat betreft meestal routinematige handelingen
in apparatuur, installatie of systemen. Hij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van
zijn werkomgeving. Hij kan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden altijd terugvallen op een ervaren collega of
een leidinggevende.
De zorgtechnicus houdt zich aan kwaliteitsprocedures en instructies van zijn leidinggevende en aan de geldende
voorschriften en procedures van het bedrijf van de opdrachtgever/klant. Deze kunnen per bedrijf verschillen. De
werkzaamheden stemt hij af met de leidinggevende of een ervaren collega of op verzoek met de
opdrachtgever/klant. Veiligheid stemt hij zelfstandig af met interne / externe opdrachtgevers/klanten. Als hij een
onbekende of afwijkende situatie aantreft raadpleegt hij zijn leidinggevende en/of opdrachtgever. Hij werkt
zelfstandig of onder leiding van een leidinggevende. Bij grote projecten is hij verantwoordelijk voor het resultaat
van het team dat het werk uitvoert. Als hij een onbekende of afwijkende situatie aantreft raadpleegt hij zijn
leidinggevende en/of opdrachtgever.
Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
heeft basiskennis van besturings- en beveiligingssystemen van apparaten en machines.
§
heeft kennis van begrippen en principes van 3 fasen systemen.
§
heeft kennis van besturings- en beveiligingssystemen van apparaten en machines.
§
heeft kennis van besturings-, meet- en regeltechniek.
§
heeft kennis van bijzondere omgevingsfactoren die de werking van het elektrotechnische deel van apparatuur,
§
installaties en systemen beïnvloeden.
heeft kennis van de basisprincipes van (elektro)pneumatiek en (elektro)hydrauliek.
§
heeft kennis van de branche en producten en diensten van het bedrijf waar het werk wordt verricht.
§
heeft kennis van de functie en werking van niet-standaard sensoren en actuatoren.
§
heeft kennis van de functie en werking van standaard sensoren en actuatoren.
§
heeft kennis van de functie en werking van standaard en niet-standaard elektrotechnische onderdelen.
§
heeft kennis van de functie van gangbare industriële bussystemen.
§
heeft kennis van de functie van programmeerbare besturingen, zoals microcontrollers.
§
heeft kennis van de meest voorkomende kwaliteitssystemen.
§
heeft kennis van de meest voorkomende procedures in de onderhoudsorganisatie, zoals bedrijfsorganisatie,
§
werkvergunningen, planning, contracting en rapportage.
heeft kennis van de opbouw en werking van (elektro)hydraulische en (elektro)pneumatische componenten en
§
de toepassing ervan in een systeem.
heeft kennis van de opbouw en werking van het standaard elektrotechnische gedeelte van apparatuur,
§
installaties en systemen.
heeft kennis van de opbouw en werking van standaard mechatronische apparatuur en installaties.
§
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heeft kennis van de werking van gangbare industriële bussystemen (zoals Profibus, Hart en Fieldbus
foundation) en de daardoor volgens protocol uitgevoerde dataverwerking van sensor tot actuator.
heeft kennis van en inzicht in veel voorkomende factoren die de menselijke prestatie op het gebied van
veiligheid nadelig beïnvloeden (Human Factors).
heeft kennis van gangbare technieken, inregelprocedures en strategieën voor besturings-, meet- en
regeltechniek.
heeft kennis van het kalibreren van instrumentatiecomponenten en het toepassen ervan.
heeft kennis van krachtenleer, zoals afschuiving en stuik, trek en druk, invloed van krachten op buiging en
wrijving.
heeft kennis van materialen en middelen voor het onderhouden van het elektrotechnische deel van
apparatuur, installaties en systemen.
heeft kennis van materialen en middelen voor het onderhouden van het mechatronische deel van apparatuur,
installaties en systemen.
heeft kennis van niet-gangbare fysische en chemische meetprincipes.
heeft kennis van niet-gangbare meet- en controlemethodes relevant voor het vakgebied.
heeft kennis van relevante voorschriften van NEN-normen op het gebied van medische apparatuur en
medische ruimtes.
heeft kennis van testen voor eindcontroles op het werkgebied.
heeft kennis van typen, principes en toepassingen van gangbare elektrische aandrijftechnieken.
heeft kennis van typen, principes en toepassingen van niet-gangbare elektrische aandrijftechnieken.
heeft kennis van beveiliging van het elektrisch deel van installaties en machines.
heeft kennis van de branche en producten en diensten van het eigen bedrijf.
heeft kennis van de meest voorkomende onderhoudstechnieken relevant voor het vakgebied.
heeft kennis van de functie van standaard elektrotechnische onderdelen.
heeft kennis van de toepassingen van relevante meet-, controle-, hulp- en handgereedschappen.
heeft kennis van digitale systemen relevant voor het werk en toepassen ervan.
heeft kennis van elementaire elektriciteitsleer.
heeft kennis van gangbare fysische meetprincipes.
heeft kennis van gangbare meet- en controlemethodes relevant voor het vakgebied.
heeft kennis van gangbare omgevingsfactoren die de werking van het elektrotechnische deel van apparatuur,
installaties en systemen beïnvloeden.
heeft kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen en vaardigheid deze toe te passen.
heeft kennis van relevante arbo-, veiligheids- en milieuregelgeving, zoals VCA, NEN 3140, Atex.
heeft kennis van relevante bedrijfsvoorschriften.
heeft kennis van relevante kwaliteitsprocedures en richtlijnen.
heeft kennis van soorten bevestigingsmiddelen en hun toepassingen.
heeft kennis van verschillende culturele en etnische achtergronden en kan dat toepassen in klantcontacten.
heeft brede en specialistische kennis van relevante kwaliteitsprocedures en richtlijnen.
heeft inzicht in de werking van het totale systeem (globaal) in het eigen werkgebied.
kan bij componenten passende nieuwe documentatie opsporen en selecteren uit externe bronnen.
kan communiceren in eenvoudig technisch Engels.
kan complexe elektrotechnische tekeningen en schema's lezen en interpreteren.
kan meet- en regeltechnische tekeningen en schema's lezen en interpreteren.
kan componenten, systemen en medische apparatuur afstellen en inregelen.
kan montagetechnieken van elektrotechnische onderdelen van apparatuur, installaties en systemen
toepassen.
kan elektrotechnische bedrading en bekabeling bewerken en monteren.
kan onderhoudsmanagementsystemen hanteren.
kan een inschatting maken van minder gangbare risico's.
kan ramingen maken voor de inzet van mensen, middelen, materialen en tijd.
kan relevante Engelstalige instructies, documenten en andere informatie lezen, interpreteren en toepassen.
kan tekeningen muteren en een situatieschets maken.
kan coachingsvaardigheden voor het geven van uitleg en het voordoen van vakhandelingen toepassen.
kan methodes toepassen voor het berekenen van (instel)waardes van elektrische beveiligingen.
beheerst diverse montagetechnieken van elektrotechnische onderdelen van apparatuur, installaties en
systemen.
kan (digitale) informatie- en communicatiemiddelen en -systemen hanteren.
kan digitale systemen raadplegen voor het opzoeken van werkinstructies en het vullen van rapportages.
kan een inschatting maken van gangbare risico's.
kan eenvoudige technische tekeningen en schema's lezen en interpreteren.
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kan feitelijke technische informatie selecteren uit de beschikbare (digitale) documentatie voor een uit te
voeren opdracht.
kan relevante meet-, controle-, hulp- en handgereedschappen hanteren.
kan relevante Nederlandstalige instructies, documenten en andere informatie lezen, interpreteren en
toepassen.
kan ruimtelijk inzicht toepassen bij het kiezen en verrichten van technische handelingen en bepalen van
posities.
kan technisch inzicht inzetten om zich de opbouw en werking van apparatuur, installatie of systeem eigen te
maken en verbanden te leggen.
kent en weet de betekenis van relevante Nederlandse en Engelse vaktermen en -taal binnen zijn werkgebied.

B1-K3-W1: Bereidt werkzaamheden voor, voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren van apparatuur,
installatie en systemen.
Omschrijving
De zorgtechnicus ontvangt een opdracht van zijn leidinggevende en overlegt over de uit te voeren onderhouds-,
storings- en/of modificatiewerkzaamheden, planning, werkwijze, geldende voorschriften en indien van toepassing
een werkvergunning. Afhankelijk van de aard van het werk leest en interpreteert hij informatie zoals inspectie- en
testrapportages, analyserapport van een storing, modificatievoorschriften en eventueel andere bijzonderheden.
Indien nodig vraagt hij aan de opdrachtgever/klant en/of de gebruiker van de machine, installatie of apparatuur
aanvullende informatie over klachten en disfunctioneren.
Hij verzamelt de informatie die hij voor het werk nodig heeft en leest en interpreteert tekeningen, schema's,
logboeken, handboeken, handleidingen en procedures. Hij controleert of de gegevens overeenkomen met die van
apparatuur, installatie of systeem waaraan de inspectie moet worden uitgevoerd.
Hij verzamelt materialen, gereedschappen, materieel, meet- en controleapparatuur of ontvangt deze van het
magazijn of de afdeling werkvoorbereiding. Hij controleert de materialen, gereedschappen, materieel, meet- en
controleapparatuur op aanwezigheid, bruikbaarheid, veiligheid en (indien van toepassing) de termijnen van
houdbaarheid en kalibratie en maakt alles klaar voor gebruik.
Hij informeert vooraf bij de opdrachtgever/klant teneinde rekening te kunnen houden met aanvullende
voorschriften die bij de opdrachtgever/klant gelden zoals het gevolgd hebben van een veiligheidstraining.
Hij stemt met de leidinggevende of opdrachtgever/klant af om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Hij
beoordeelt de werksituatie en maakt een logische indeling voor een veilige aanpak van zijn werk. Indien nodig
bespreekt hij de knelpunten die hij tegenkomt.
Hij overlegt met de opdrachtgever/klant of leidinggevende ook over de veiligheid, arbo-regels en wensen van de
opdrachtgever/klant of leidinggevende. Hij bereidt het werk voor wanneer het grote complexe apparatuur,
installaties of systemen betreft die door een team worden uitgevoerd. Hij verzamelt bovendien relevante
informatie uit het elektronisch
bedrijfsinformatiesysteem (bv. Maintenance Management System (MMS)) en de Original Equipment Manufacturers
manuals (OEM). Hij oriënteert zich op de specifieke werkomgeving waarin de opdracht moet worden uitgevoerd. Hij
gaat vooraf na welke specialistische apparatuur hij aanvullend op de standaarduitrusting voor het uit te voeren
werk mee moet nemen en organiseert deze. Hij gaat na met welke andere planningen hij rekening moet houden en
maakt een planning voor zijn eigen werk en dat van het team.
Resultaat
De opdracht, planning, werkwijze en geldende voorschriften zijn duidelijk. De benodigde (technische)
documentatie, materialen, gereedschappen, materieel, meet- en controleapparatuur zijn beschikbaar en gereed
voor gebruik. De vastgestelde planning kan worden gerealiseerd. Er is een taakverdeling binnen het team
beschikbaar. Er is een realistische werkplanning voor het uit te voeren werk die aansluit op andere vastgestelde
planningen.
Gedrag
De zorgtechnicus lost onduidelijkheden op door tijdig uitleg of aanvullende informatie aan leidinggevende,
werkvoorbereiding, meer ervaren collega, productieafdeling en/of opdrachtgever/klant te vragen en met hun te
overleggen. De zorgtechnicus maakt een zodanige keuze van materialen, gereedschappen, materieel, meet- en
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controleapparatuur dat de opdracht volgens de voorschriften en de planning kan worden uitgevoerd. Hij beseft dat
zijn werk overlast voor de opdrachtgever/klant met zich meebrengt en stemt met de leidinggevende of
opdrachtgever/klant af hoe dit zo beperkt mogelijk kan blijven. Hij achterhaalt en interpreteert vlot alle relevante
informatie met betrekking tot technische staat, gebreken en storingsgeschiedenis. Hij deelt zijn werkzaamheden zo
in dat hij binnen de vastgestelde planning veilig tot een goed eindresultaat kan komen.
De zorgtechnicus denkt bij het overleg over de opdracht en over knelpunten in de planning constructief mee en
komt met
suggesties voor klantgerichte oplossingen. Hij bereidt zich voor op mogelijke oplossingen zonder concessies te doen
aan veiligheid en arbo-regels. Hij deelt ook het werk van het team zo in dat de opdracht binnen de vastgestelde
planning uitgevoerd kan worden. Hij formuleert concrete en haalbare doelen en geeft aan wat prioriteit heeft om te
kunnen voldoen aan andere vastgestelde planningen. Hij houdt rekening met de kwaliteiten van de teamleden bij
het indelen van het werk.
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid
toepassen, Plannen en organiseren, Materialen en middelen inzetten

B1-K3-W2: Neemt voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren van apparatuur,
installatie en systemen.
Omschrijving
De zorgtechnicus meldt zich bij de zorgvrager, stelt zich voor en controleert of hij voor de juiste opdracht komt. Hij
gaat na of alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen al in een eerder stadium zijn genomen. Zo nodig voert hij extra
maatregelen uit of hij laat deze uitvoeren en controleert of dit is gebeurd voor hij met de werkzaamheden begint of
verder gaat.
Hij treft zodanige maatregelen dat hij geen, of als het niet anders kan zo min mogelijk, schade veroorzaakt bij het
uitvoeren van de werkzaamheden en dat hij de werkzaamheden kan uitvoeren binnen de regels van arbo, veiligheid
en milieu en de voorschriften van zijn bedrijf. Hij treft maatregelen voor zowel zichzelf als voor eventuele
omstanders op de werkvloer of op locatie.
Als een situatie, apparatuur, installatie of systeem niet veilig te maken is overlegt hij, afhankelijk van de situatie,
met zijn leidinggevende, de zorgvrager en/of een verantwoordelijk persoon. Hij start pas met het werk nadat de
onveilige situatie is opgeheven. Direct voor aanvang van het werk en voor elke herstart na een onderbreking voert
hij een laatste minuut risico
analyse (LMRA) uit.
Op plekken waar dat nodig is plaatst hij afzettingen. Wanneer afzettingen door anderen zijn geplaatst controleert
hij of dat correct is gebeurd. Van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die hij niet zelf mag nemen (zoals het
stilleggen van bepaalde processen) controleert hij of deze door anderen correct zijn uitgevoerd.
Resultaat
De veiligheid voor de personen op de werkvloer of op de locatie is volgens de procedures gewaarborgd. Onveilige
situaties, apparatuur, installaties of systemen zijn gemeld bij de verantwoordelijke personen.
Gedrag
De zorgtechnicus stelt zich correct voor bij de zorgvrager en meldt waarvoor hij is gekomen. Hij oriënteert zich
zorgvuldig op alles wat nodig is om het werk veilig uit te kunnen voeren. Hij is voortdurend alert op mogelijke
schade, risico’s en potentiële gevaren en maakt tijdig en duidelijk melding van (mogelijk) onveilige situaties. Hij
werkt strikt volgens regels van arbo, veiligheid en milieu en de geldende voorschriften.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en
procedures opvolgen
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B1-K3-W3: Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten van apparatuur, installatie en systemen.
Omschrijving
De zorgtechnicus voert onderhouds- en modificatiewerkzaamheden uit. Wanneer het nieuwe of onbekende
apparatuur, installaties of systemen betreft vraagt hij instructie of assisteert hij een meer ervaren collega bij het
uitvoeren van de opdracht en vraagt uitleg over de dingen die hem onduidelijk zijn.
Hij demonteert en reinigt al dan niet defecte of versleten onderdelen en componenten van apparatuur, installaties
of systemen. Wanneer dit gewenst of voorgeschreven is codeert hij de gedemonteerde onderdelen, verpakt en
registreert ze en slaat ze (tijdelijk) op.
Hij voert bewerkingen en herstelwerkzaamheden uit aan componenten en onderdelen zodat deze weer voldoen aan
hun specificaties. Indien er sprake is van defecte of versleten onderdelen en componenten, bewerken en herstellen
niet mogelijk is of de specificaties niet haalbaar zijn, vervangt hij de betreffende onderdelen of componenten door
nieuwe of gereviseerde onderdelen of componenten. Hij zoekt deze op in de documentatie en/of het werkpakket,
evenals de richtlijnen van montage en afstellen. Hij corrigeert afwijkingen die hij tegenkomt die niet onder het
geplande werk vallen.
Hij controleert tijdens het weer in elkaar zetten voortdurend of alles op de juiste positie is aangebracht voordat hij
verder gaat met een volgende stap. Hij bouwt apparatuur, installatie of systeem weer samen zodat deze klaar is
voor controleren en testen.
Indien hij afwijkende situaties constateert of constateert dat (de oorzaak van) een storing niet direct volledig
verholpen kan worden, zorgt hij na overleg met zijn leidinggevende of de zorgvrager zo mogelijk voor een tijdelijke
oplossing van het probleem.
Hij regelt apparatuur, installaties of systemen bij. Als het nodig is vervangt hij ook software.
Wanneer originele componenten niet beschikbaar zijn, raadpleegt hij fabrikantdocumentatie, selecteert met
behulp daarvan vervangende componenten (zoals sensoren en signaalomzetters) en controleert of hij daarmee
binnen de normen van zijn werkvergunning blijft.
Resultaat
Defecten zijn opgelost of gerepareerd en de kans op storingen is zoveel mogelijk geminimaliseerd. Apparatuur,
installatie of systeem kan veilig gecontroleerd en getest worden. De zorgtechnicus heeft meer inzicht in de opbouw
en werking van de betreffende apparatuur, installatie of het systeem en kan handelingen waarvoor hij instructie
heeft gehad of waar hij bij heeft geassisteerd een volgende keer zelfstandig uitvoeren.
Gedrag
De zorgtechnicus werkt vakkundig, vlot en vaardig volgens zijn instructies of gebruikmakend van het
inspectierapport en volgens onderhoudsinstructies. Hij maakt daarbij gebruik van zijn technische vakkennis. Hij
kiest voor oplossingen zonder concessies te doen aan de werking van apparatuur, installaties en systemen op het
gebied van arbo en veiligheid.
Hij toont interesse in voor hem nieuwe vakkennis en vaardigheden en laat dat zien door het stellen van vragen
tijdens instructie of het assisteren van een collega.
Hij demonteert en reinigt onderdelen en componenten volgens onderhoudsinstructies en/of
modificatievoorschriften en met de voorgeschreven middelen.
Hij verspilt geen materiaal of middelen.
Hij beoordeelt aan de hand van voorschriften en specificaties of onderdelen en componenten nog bruikbaar zijn of
vervangen moeten worden.
Hij is alert op afwijkende situaties en overlegt met zijn leidinggevende als hij niet bevoegd is om zelfstandig
correcties aan te brengen.
Hij signaleert tijdig onveilige situaties en neemt daarop meteen actie.
Hij werkt steeds volgens de voorschriften van arbo, veiligheid en milieu.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en
middelen inzetten, Leren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen
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B1-K3-W4: Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installatie en systemen.
Omschrijving
De zorgtechnicus controleert het verrichte werk. Hij vergelijkt technische tekeningen en informatie met de
werkelijke situatie, signaleert en herstelt eventuele afwijkingen en fouten.
Hij voert metingen en testen uit, registreert resultaten en controleert of de resultaten voldoen aan de
verwachtingen en aan geldende specificaties.
Eventueel stelt hij (het betreffende deel van) de apparatuur, installatie of het systeem in bedrijf om deze te laten
proefdraaien. Als zijn bevoegdheden dat niet toestaan, schakelt hij een bevoegd persoon in en assisteert hem.
Resultaat
Apparatuur, installatie of systeem is gecontroleerd, getest en in orde bevonden, al of niet door middel van
proefdraaien.
Gedrag
De zorgtechnicus controleert en test apparatuur, installatie of systeem nauwgezet, vlot, veilig.
Hij controleert aan de hand van (montage)voorschriften, checklists, technische informatie, eventueel een
modificatievoorschrift en volgens voorgeschreven procedures. Bij proefdraaien houdt hij zich strikt aan de
voorgeschreven procedures en zijn bevoegdheden. Bij het assisteren van een bevoegd persoon volgt hij stipt de
aanwijzingen op die hij krijgt.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen

B1-K3-W5: Levert apparatuur, installatie en systemen op.
Omschrijving
De zorgtechnicus bouwt apparatuur, installatie of systeem dicht en maakt deze veilig en gereed voor
inbedrijfstelling. Hij vult alle relevante formulieren en logboeken in.
Hij levert apparatuur, installatie of systeem op aan de zorgvrager met een toelichting op de momentele staat van
onderhoud, de verrichte werkzaamheden en eventueel een prognose van het te verwachten onderhoud. Hij
informeert of de zorgvrager tevreden is.
Als de situatie zich daarvoor leent, informeert hij zijn leidinggevende over mogelijkheden voor aanvullende
dienstverlening van zijn eigen bedrijf bij de zorgvrager.
Hij noteert acceptatie van de apparatuur, installatie of systeem en eventueel gemaakte vervolgafspraken. Indien de
zorgvrager niet tevreden is, vraagt en onderzoekt hij de redenen daarvan en legt deze vast. Voor zover het binnen
zijn vermogen en bevoegdheid ligt lost hij het probleem op. In het andere geval vraagt hij de leidinggevende een
beslissing over een verbetertraject te nemen.
Hij adviseert de opdrachtgever/klant zo nodig over de bediening en het gebruik van de apparatuur, installatie of het
systeem.
Wanneer de situatie zich daarvoor leent informeert hij de opdrachtgever/klant over mogelijkheden voor
aanvullende dienstverlening van zijn eigen bedrijf.
Resultaat
Apparatuur, installatie of systeem is volledig gereed om veilig in bedrijf te worden genomen. Alle administratieve
handelingen met betrekking tot het onderhoud, acceptatie door of klachten van de zorgvrager en eventuele
vervolgafspraken zijn afgerond.
De zorgvrager is volledig op de hoogte gesteld van de staat van onderhoud en de verrichte werkzaamheden.
Gedrag
De zorgtechnicus maakt apparatuur, installatie of systeem volledig gereed om in bedrijf te nemen. Hij werkt
nauwgezet alle documenten bij met betrekking tot de resultaten van de inspectie en van de verrichte
onderhoudswerkzaamheden. Hij rapporteert correct, volledig en op een begrijpelijke manier aan de leidinggevende
en de zorgvrager. Hij vraagt of het resultaat volgens verwachting is en onderneemt meteen actie als de zorgvrager
niet tevreden is.
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Hij signaleert actief mogelijkheden voor nieuwe opdrachten voor zijn eigen bedrijf.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoeften en
verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen, Ondernemend en commercieel handelen

B1-K3-W6: Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af.
Omschrijving
De zorgtechnicus draagt zorg voor het afvoeren en opbergen van (geleend) gereedschap, meet- en testapparatuur,
materieel, restmateriaal en afval. Hij voert vrijgekomen procesvloeistoffen af. Hij ruimt de werkplek op. Hij bergt
(geleend) gereedschap, meet- en testapparatuur en materiaal op de daarvoor bestemde plek op.
Hij voert hoeveelheden verbruikt materiaal en middelen, gewerkte uren en eventueel andere gewenste gegevens in
het (elektronisch) bedrijfsinformatiesysteem in.
Resultaat
De werkplek is opgeruimd. (Geleend) gereedschap, meet- en testapparatuur, materieel, restmateriaal en afval zijn
volgens bedrijfs- en milieuvoorschriften afgevoerd en opgeborgen.
De bedrijfsvoering beschikt over alle voorgeschreven en gewenste gegevens van de verrichte werkzaamheden.
Gedrag
De zorgtechnicus voert restmateriaal, vrijgekomen procesvloeistoffen en afval volgens bedrijfs- en
milieuvoorschriften af. Hij laat de werkplek opgeruimd, veilig en schoon achter. Hij rapporteert nauwkeurig en
volledig alle vereiste informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering en maakt daarvoor vlot gebruik van het
(elektronisch) bedrijfsinformatiesysteem.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen
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2. Generieke onderdelen
Elke kwalificatie kent - naast (beroepsgerichte) specifieke kwalificatie-eisen - ook generieke kwalificatie-eisen.

Nederlandse taal
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel Nederlandse taal deel uit. De
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a.
voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b.
voor kwalificaties op niveau 4: 3F.

Rekenen
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel rekenen deel uit. De
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a.
voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b.
voor kwalificaties op niveau 4: 3F.

Loopbaan en burgerschap
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap deel
uit. De kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

Engels (alleen voor niveau 4)
Van elke kwalificatie op mbo niveau 4 in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel Engels deel
uit. Op grond van artikel 17a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB zijn de
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. Deze
bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a.
lezen en luisteren: B1;
b.
schrijven, spreken en gesprekken voeren: A2.
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Profieldeel
P1 Zorgtechnicus
Mbo-niveau
4
Typering van het beroep
n.v.t.
Beroepsvereisten
Nee

23 van 23

