
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Helpende zorg en welzijn 

 

Assisteren bij facilitaire diensten 
Dit keuzedeel is een verbreding van het beroep, want het omvat facilitaire werkzaamheden die van 
belang zijn voor het werkveld zorg & welzijn en die niet in het profiel van de Helpende zorg en welzijn 
staan. Je leert assisteren bij logistieke werkzaamheden en bij cateringwerkzaamheden. 

Digitale vaardigheden basis 
Bij dit keuzedeel doe je kennis en vaardigheden op die nodig zijn bij het verzamelen van informatie, 
gegevens en content. Je leert reflecteren op je eigen mediagebruik en op de betrouwbaarheid van 
informatie.  

Doorstroom naar zorg & welzijn niveau 3 

Dit keuzedeel is bedoeld om de overstap van niveau 2 naar niveau 3 makkelijker te maken. Je 

verwerft kennis en vaardigheden om (studie)taken op beginnend niveau 3 succesvol uit te voeren. 

Deze (studie)taken zijn ten opzichte van niveau 2 moeilijker, omvangrijker en worden in een hoger 

tempo aangeboden. Het gaat hierbij om uitgebreide praktische en theoretische kennis die belangrijk 

is voor niveau 3 zorg & welzijn. 

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) 
Door het volgen van dit keuzedeel vergaar je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied 
van communicatie, (zelf)reflectie en creativiteit. Binnen de context van je eigen werkplek en 
werkzaamheden leer je steeds weer wisselende werkzaamheden uit te voeren. Voor het tonen van 
ondernemend gedrag is het belangrijk dat daarbinnen ook ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit.  
Je leert open te staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen. Je denkt mee en deelt 
kennis en zo draag je bij aan een beter functioneren van jezelf en van je directe omgeving.  
 

 


