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Overzicht keuzedelen Begeleider maatschappelijke zorg 
 

Keuzedeelverplichting:   720 punten 

 

Aan het basisdeel en het profieldeel van jouw opleiding moeten ook altijd keuzedelen worden toegevoegd. 

Deze vormen een verdieping of verbreding van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor jouw 

beroep.  

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

definitieve keuze tijdens de intake snel kan worden gemaakt. Kijk hierbij naar de mogelijkheden op de 

werkplek om je op dit keuzedeel te ontwikkelen en er (praktijk)examen in te doen.  

 

 Keuzedeel 
(code) 

Pnt Beschrijving en werkprocessen (W) 

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

240 Bij dit keuzedeel leer je begeleiding en ondersteuning te bieden aan de 
doelgroep licht verstandelijk beperkten met ernstige gedragsproblemen 
(SG=sterk gedragsgestoord).  
 
Onderwerpen scholing en examen:  

• Omgaan met ernstig problematisch gedrag en crisissituaties bij 
(SG)LVB-cliënten.  

• Begeleiden van de (SG)LVB-cliënten bij het verbeteren van gedrag 
en/of doorzetten van gedragsvermindering.  

• Opbouwen en onderhouden van een netwerk rondom de cliënt.  

• Ondersteunen van het sociale netwerk. 
 

2. Mensen met 
niet aangeboren 
hersenletsel 
(K0067) 

240 Bij dit keuzedeel leer je ondersteuning en begeleiding te bieden aan de 
doelgroep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Let op: het gaat 
om cliënten die door NAH nu minder kunnen dan ze gewend waren.  
 

Onderwerpen scholing en examen:  

• Inventariseren van de (nieuwe) mogelijkheden, wensen en 
behoeften van de NAH-cliënt. 

• Begeleiden van de NAH-cliënt en naastbetrokkenen bij 
verliesverwerking (van de oude mogelijkheden). 

• Omgaan met het disharmonische profiel van de NAH-cliënt.  

• Omgaan met ontremd gedrag van de NAH-cliënt. 
 

3. Gezonde 
leefstijl  
(K0219) 

240 Bij dit keuzedeel leer je cliënten te begeleiden en ondersteunen in een 
gezonde leefstijl op het gebied van beweging, roken, alcoholgebruik, 
voeding en ontspanning.  
 

Onderwerpen scholing en examen:  

• Kansen signaleren en benutten voor het bevorderen van een 
gezonde leefstijl bij cliënten. 

• Informatie, voorlichting en advies geven over een gezonde leefstijl.  

• Een beweegprogramma uitvoeren met cliënten.  
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4. Ernstig 
meervoudige 
beperkingen 
(K0233) 

240 Bij dit keuzedeel leer je cliënten met een ernstig meervoudige beperking, 
multidisciplinair te begeleiden bij passende activiteiten en zicht te krijgen 
op hun communicatie.  
 

Onderwerpen scholing en examen:  

• Onderzoeken van de communicatie met en van de EMB-cliënt.  

• Ondersteunen van de EMB-cliënt bij belevings-, stimulerings- en/of 
ontwikkelingsactiviteiten. 

• Integraal samenwerken met alle betrokkenen bij de EMB-cliënt.  
 

5. Verdieping 
blijvend fit,  
veilig en gezond 
werken   
(K0517) 

240 Bij dit keuzedeel leer je 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 schade. 
 

Onderwerpen scholing en examen:  

• Door veilig en gezond werken bijdragen aan duurzame 
inzetbaarheid van jouzelf en van collega’s. 

 

6. Belevingsgericht 
werken  
(K0790)  

240 Bij dit keuzedeel leer je belevingsgericht te werken. Je draagt de missie 
en visie van de organisatie uit in het contact met cliënten en 
naastbetrokkenen. Door middel van je gedrag vergroot je een positieve 
beleving van de aangeboden zorg en ondersteuning. 
 

Onderwerpen scholing en examen:  

• Vertalen van het belevingsconcept van de organisatie naar een  
plan van aanpak voor de werkvloer. 

• In het werk acties ondernemen, gericht op de beleving van cliënten.  
 

7. De mediawijze 
zorg- en 
welzijns-  
professional  
(K1092) 

240 Bij dit keuzedeel leer je mediatoepassingen te gebruiken en 
mediawijsheid te bevorderen in het belang van de cliënt en van het 
effectief samenwerken met collega’s.  
 
Onderwerpen scholing en examen:  

• Mediatoepassingen inzetten binnen de uitvoering van het beroep. 

• Professionele doelen bereiken door mediagebruik. 

• Mediawijsheid en het gebruik van media door collega's en cliënten 
bevorderen. 

 

 
 


