Koppeling hoofdstukken kennisbundel LVB aan competentieprofiel en keuzedeel
In de onderstaande tabel staat de koppeling tussen de hoofdstukken van de kennisbundel LVB en de onderdelen van het bijbehorende competentieprofiel LVB en
keuzedeel Mensen met licht verstandelijke beperking.

Hoofdstuk
kennisbundel
Doelgroep (SG)LVB

Hoofdstuk omvat o.a.

Gekoppeld aan onderdeel keuzedeel/ Competentieprofiel (CP)

Doelgroep

Problematiek

Diagnostiek

Keuzedeel
• Kennis: heeft specialistische kennis van de beperkingen en problematiek van (SG)LVBcliënten
• Kennis: heeft specialistische kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling van (SG)LVBcliënten
CP:
• Doelgroep van (SG)LVB-cliënten
• Kennis: de lichte verstandelijke beperking
• Kennis: sociaal-emotionele ontwikkeling
• Kennis: ontwikkelingspsychologie
Keuzedeel:
• Kennis: heeft brede kennis van diagnose-instrumenten voor het diagnosticeren van
(SG)LVB
• Kennis: heeft specialistische kennis van psychiatrische kenmerken en verslavingen bij
(SG)LVB-cliënten
• Kennis: heeft specialistische kennis van seksuele problematiek in relatie tot (SG)LVBcliënten
CP:
• Kennis: diagnose-instrumenten
• Kennis: psychiatrische problematiek
• Kennis: psychopathologie
• Kennis: psychofarmaca
• Kennis: verslavingsproblematiek en -zorg
• Kennis: seksuele problematiek in relatie tot deze doelgroep
Keuzedeel:
• Kennis: heeft specialistische kennis van (vaardigheids)trainingen voor (SG)LVB-cliënten

Psychiatrische problematiek
Seksuele problematiek
Verslavingsproblematiek
Diagnose-instrumenten

Leefgebieden

School, werk en arbeid

Vrijetijdsbesteding
Participatie
Sociale netwerk

Methodieken

•
•
•
•
CP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaardigheid: kan behandelinterventies bij (SG)LVB-cliënten toepassen
Werkproces: Opbouwen en onderhouden van een netwerk rondom de (SG)LVB-cliënt
Werkproces: Begeleiden van de (SG)LVB-cliënt bij het verbeteren van gedrag en/of
consolideren van gedragsverandering
Werkproces: Ondersteunen van het sociale netwerk

Kennis: behandelinterventies
Kennis: (gedrags)therapieën
Kennis: (vaardigheids)trainingen voor (SG)LVB-cliënten
Kennis: sociale problematiek
Kennis: hechtingsproblematiek
Kennis: groepsdynamica Kennis: het (gezins)systeem
Kennis: het sociale netwerk
Kennis: het institutionele netwerk
Competentiegebied A: Vraaggericht werken:
o is in staat via verdieping en analyse de werkelijke behoefte van de cliënt duidelijk
te krijgen, zodat de ondersteuning aansluit bij die werkelijke behoefte
• Competentiegebied B: Communiceren/contact:
o is in staat om een betrouwbare relatie met de cliënt op te bouwen, zodat de cliënt
zich veilig en op zijn gemak voelt
o is in staat de cliënt te ondersteunen bij het opbouwen van een persoonlijk netwerk
en om samen te werken met het persoonlijk netwerk van de cliënt
• Competentiegebied D: Omgaan met grenzen:
o is in staat beslissingen te nemen in geval van conflicterende meningen, waardoor
kwesties worden opgelost
• Competentiegebied G: Regie en coördinatie:
o is in staat samen te functioneren als spin in het web in het professionele netwerk
rondom cliënten met ernstige gedragsproblemen, gericht op optimale begeleiding
van de cliënt
• Competentiegebied Behandeling:
o is in staat de cliënt te behandelen, gericht op (het consolideren van)
gedragsverbetering
Ondersteuningsmethodieken Keuzedeel:
• Kennis: heeft specialistische kennis van methodieken voor (SG)LVB-cliënten
Communicatietechnieken

Observatiemethodieken

•
•

Vaardigheid: kan beïnvloedings- en interventietechnieken toepassen bij (SG)LVB-cliënten
Vaardigheid: kan gesprekstechnieken en communicatiemethoden toepassen bij (SG)LVBcliënten
Vaardigheid: kan ondersteuningsmethodieken toepassen bij (SG)LVB-cliënten

•
CP:
• Kennis: observatiemethodieken
• Kennis: methodieken
• Competentiegebied B: Communiceren/contact:
o is in staat om diverse methoden en technieken in te zetten en op verschillende
niveaus te communiceren met de cliënt, waardoor ook bij bemoeilijkte
communicatiemogelijkheden aangesloten wordt bij het niveau en de beleving van
de cliënt
• Competentiegebied E: Ondersteunen van de cliënt:
o is in staat op flexibele wijze situationeel te begeleiden, zodat de cliënt op een
passende manier wordt geholpen en zich zo zelfstandig mogelijk kan ontwikkelen
• Kernopgave: Beperkingen versus ontwikkelingsmogelijkheden
• Kernopgave: Grenzeloos gedrag versus begrensde mogelijkheden om bij te sturen
Moeilijk verstaanbaar
gedrag (MVG)

Oorzaken MVG
Preventie en hantering van
MVG

Keuzedeel:
• Vaardigheid: kan wet- en regelgeving, juridische kaders en titels in relatie tot werken met
(SG)LVB-cliënten toepassen
• Werkproces: Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties bij (SG)LVBcliënten
CP:
• Kennis: wet- en regelgeving, juridische kaders of (wettelijke) vertegenwoordigers
• Kennis: (on)veiligheid
• Competentiegebied D: Omgaan met grenzen:
o is in staat haar grenzen te bepalen voor zichzelf en in de omgang met de cliënt en
daarnaar te handelen, zodat ze met plezier werkt en de cliënt weet waar hij aan
toe is
o is in staat op respectvolle en heldere wijze op te treden bij agressie, onverwachte,
lastige en/of crisissituaties, zodat de cliënt en/of zijn omgeving geen gevaar loopt

