
Overzicht keuzedelen Begeleider Specifieke Doelgroepen 
 

Kwalificatie:    BSD niveau 3 

Kwalificatiedossier:   Maatschappelijke Zorg  

Keuzedeelverplichting:   720 punten 

 

Neem voorafgaand aan de intake onderstaande keuzedelen door en stel je voorkeuren vast, zodat de 

definitieve keuze tijdens de intake snel kan worden gemaakt. De keuzedelen worden aangetoond in de 

EVC-procedure óf opgenomen in het opleidingsprogramma, wanneer de benodigde specialistische kennis 

en ervaring nog niet aanwezig zijn.  

 

NB: Alleen keuzedelen met een * achter het nummer, kunnen opgenomen worden in het 

opleidingsprogramma. Overige keuzedelen kunnen aangetoond worden in de EVC-procedure.  

 

 Keuzedeel 
(code) 

Pnt Beschrijving en werkprocessen (W) 

1.  Belevingsgericht 
werken  
(K0790)  

240 Met dit keuzedeel toon je aan dat je in staat bent om belevingsgericht te 
werken. In het contact met gasten kun je door middel van je gedrag de 
positieve beleving van de aangeboden dienstverlening vergroten. 
 

W1: Vertaalt het belevingsconcept van een organisatie naar een  
plan van aanpak. 
W2: Neemt acties gericht op de beleving van gasten.  
 

2. Bewegen in de 
buurt (K0230) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan over een brede specialistische kennis van 
sport en bewegen te beschikken. Deze kennis zet je in als middel om 
sociale en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.  
 

W1: Brengt kansen voor sport/bewegen in kaart. 
W2: Maakt een werkplan sport/bewegen en coördineert de uitvoering.  
W3: Evalueert het werkplan sport/bewegen. 
 

3.*  Ernstig 
meervoudige 
beperkingen 
(K0233) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan aanvullende deskundigheid te hebben 
voor het begeleiden en ondersteunen van cliënten met ernstig 
meervoudige beperkingen. 
 

W1: Onderzoeken van de communicatie met en van de EMB-cliënt.  
W2: Ondersteunen van de EMB-cliënt bij belevings-, stimulering- en/of 
ontwikkelingsactiviteiten. 
W3: Integraal samenwerken met alle betrokkenen bij de EMB-cliënt.  
 

4. Ervarings- 
deskundigheid 
(K0432) 
 

720 Met dit keuzedeel toon je aan over ruime en gespecialiseerde kennis te 
beschikken die nodig is voor de inzet van je ervaringsdeskundigheid.  
Een ingrijpende levenservaring heb je omgezet in professionele 
ervaringsdeskundigheid.  
 

W1: Begeleidt de cliënt bij herstelprocessen door inzet van  
ervaringsdeskundigheid. 
W2: Versterkt het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de organisatie. 
 



5.* Gezonde 
leefstijl  
(K0219) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan cliënten te kunnen begeleiden en 
ondersteunen naar een gezonde leefstijl.  
 

W1: Signaleert en benut kansen voor het bevorderen van een gezonde 
leefstijl. 
W2: Geeft informatie, voorlichting en advies over een gezonde leefstijl.  
W3: Voert een beweegprogramma uit.  
 

6. Mensen met 
een verstan-
delijke en 
visuele 
beperking 
(K1062) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan passende ondersteuning en begeleiding te 
kunnen bieden aan cliënten met een verstandelijke en visuele beperking.  
 

W1: Inventariseert het functioneren, de wensen en behoeften van de 
cliënt met een verstandelijke en visuele beperking.  
W2: Ondersteunt de cliënt met een verstandelijke en visuele beperking 
bij het dagelijks functioneren.  
 

7.* Mensen met 
een licht 
verstandelijke 
beperking met 
moeilijk 
verstaanbaar 
gedrag                  
(K0066) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan begeleiding en ondersteuning te kunnen 
bieden aan de doelgroep licht verstandelijke gehandicapten met ernstige 
gedragsproblemen. 
 

W1: Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties bij                           
(SG)LVB-cliënten.  
W2: Begeleiden van de (SG)LVB-cliënten bij het verbeteren van gedrag 
en/of consolideren van gedragsvermindering.  
W3: Opbouwen en onderhouden van een netwerk rondom de cliënt.  
W4: Ondersteunen van het sociale netwerk. 
 

8.* Mensen met 
niet aangeboren 
hersenletsel 
(K0067) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan ondersteuning en begeleiding te kunnen 
bieden aan de doelgroep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. 
 

W1: Inventariseren van de (nieuwe) mogelijkheden, wensen en 
behoeften van de NAH-cliënt. 
W2: Begeleiden van de NAH-cliënt en naastbetrokkenen bij 
verliesverwerking. 
W3: Omgaan met het disharmonische profiel van de NAH-cliënt.  
W4: Omgaan met ontremd gedrag van de NAH-cliënt. 
 

9. Ondernemend 
gedrag (niv.3/4) 
(K0072) 

240 Met dit keuzedeel toon je ondernemend gedrag aan, op verschillende 
niveaus in de eigen beroepsuitoefening en werkomgeving.   
 

W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden.  
W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie. 
W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk. 
 

10.  Ouder wordende 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking  
(K0082) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan ondersteuning en begeleiding te kunnen 
bieden aan de doelgroep ouder wordende mensen met een 
verstandelijke beperking.  
 

W1: Ondersteunt de ouder wordende cliënt bij voeren van eigen regie.  
W2: Biedt passende zorg aan de ouder wordende cliënt. 
 

11. Samenwerken 
met informele 
zorgverleners 
(K0998) 
 

240 Met dit keuzedeel toon je aan de kennis en vaardigheden te hebben om 
samen te werken met informele zorgverleners en hen in hun taken aan te 
sturen.  
 

W1: Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. 



12* Verdieping 
blijvend fit, veilig 
en gezond 
werken (niv.3/4) 
(K0517) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan fit, veilig en gezond te werken. Dit zorgt 
ervoor dat jijzelf en anderen tijdens de gehele loopbaan minder kans 
lopen op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische 
gezondheidsschade. Hiermee wordt de duurzame inzetbaarheid 
vergroot.  
 

W1: Draagt door veilig en gezond werken zorg voor de duurzame 
inzetbaarheid van zichzelf en die van collega’s. 
 

13. Verdieping 
palliatieve zorg 
(K1006) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan palliatieve zorg te kunnen verlenen aan 
cliënten in de laatste fase van hun leven.  
 

W1: Verleent palliatieve zorg aan cliënten. 
 

14. Verslavingszorg 
(K1007) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan te beschikken over specialistische kennis 
en vaardigheden om mensen met een verslaving, zoals alcohol-, drugs-, 
en/of medicijnverslaving, van alle leeftijden en met verschillende 
zorgvragen, te begeleiden.    
 

W1: Begeleiden van mensen met een verslaving.  
 

15* De mediawijze 
zorg- en 
welzijnspro- 
fessional 
(K1092) 

240 Met dit keuzedeel toon je aan mediatoepassingen te kunnen gebruiken 
en mediawijsheid te bevorderen ten behoeve van de cliënt en van het 
effectief samenwerken.  
 
W1: Zet mediatoepassingen in binnen de beroepscontext 
W2: Realiseert professionele doelen met media 
W3: Bevordert mediawijsheid en het gebruik van media door collega's en 
cliënten/patiënten 
 

 
 


