
   

Titel: functieomschrijving MBO-verpleegkundige Akkoord CR d.d.:  n.v.t. 

Proceseigenaar: MT Akkoord OR d.d.:  23 november 2016 

Versiedatum: 5 december 2016 Pagina 1 van 2 

 

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

Functieomschrijving MBO-verpleegkundige, FWG 40 
 
 
Kern van de functie 
De mbo-verpleegkundige verleent primair verpleegkundige zorg, verzorging en 
psychosociale begeleiding en pleegt preventieve interventies. 
Doel daarvan is het bevorderen van welzijn, gezondheid, zelfredzaamheid en 
participatie, en het voorkomen van (verergering van) ziekte, aandoening of beperking 
bij cliënten.  
 
Plaats in de organisatie 
De mbo-verpleegkundige ontvangt leiding van de teamleider/hbo-verpleegkundige en 
geeft aanwijzingen aan leerlingen, helpenden en verzorgenden. 
 
Domein 
De mbo-verpleegkundige kan zowel intra- als extramuraal werkzaam zijn, met 
verschillende doelgroepen cliënten.  
Er kan sprake zijn van zorgvragen op 4 gebieden: lichamelijk, psychisch, functioneel 
en sociaal. De zorgvragen kunnen variëren van kort0cyclisch tot langdurig en zijn 
over het algemeen redelijk voorspelbaar. De mbo-verpleegkundige werkt zowel in 
inter- als multidisciplinair verband. 
 
Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen 

 Stellen van een verpleegkundige diagnose. 

 Opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgleefplan. 

 Verrichten van cliëntgebonden zorg- en welzijnsactiviteiten, evenals het 
bevorderen van de zelfredzaamheid. 

 Verrichten van verpleegkundige handelingen. 

 Vraagbaak/coach zijn voor collega’s. 
 
Kennis, autonomie en ervaring 
De mbo-verpleegkundige is functioneel zelfstandig. Ze heeft kennis van de relatie 
tussen functioneren, activiteiten en participatie. Hiervoor is inzicht nodig in anatomie, 
fysiologie, (psycho)pathologie, psychologie, (ortho)pedagogie en sociologie.  
De mate van autonomie wordt gekenmerkt door vooral volgens protocollen 
verpleegkundig kunnen handelen in geval van niet-voorspelbare zorg. 
Ervaring is van belang voor het verrichten van de diverse cliëntgebonden activiteiten. 
 
Competenties bezitten die bijdragen aan 

 Clientgericht werken. 

 Verplegen, verzorgen en begeleiden. 

 Effectief communiceren. 

 Methodisch en resultaatgericht werken. 

 Verantwoord omgaan met grenzen. 

 Professioneel werken. 
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Enige eisen worden gesteld aan 

 Kennis. 

 Zelfstandigheid. 

 Sociale vaardigheden. 

 Uitdrukkingsvaardigheden. 

 Inschatten/nemen van risico’s en verantwoordelijkheden. 

 Bewegingsvaardigheden. 

 Oplettendheid. 

 Omgaan met inconvenienten. 

 Hygiënisch werken. 

 Coachende vaardigheden. 
 
 
 


