
 

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 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 

 

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
In dit verdiepende keuzedeel leer je hoe je deze specifieke doelgroep het beste kunt ondersteunen 
op basis van verschillende thema’s die onder meer betrekking hebben op het gedrag van de cliënt en 
het begeleiden van de cliënt en naastbetrokkenen. 

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag 
Bij dit verdiepende en verbredende keuzedeel leer je hoe je de specifieke doelgroep licht 
verstandelijke gehandicapten met ernstige gedragsproblemen het beste kunt ondersteunen. Je leert 
meer over het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, het opbouwen van een netwerk rondom 
de cliënt en het ondersteunen van het sociale netwerk. 

Wijkgericht werken 
Met dit verbredende keuzedeel vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Je leert hoe je zorg en 
dienstverlening, de ketenzorg, in de wijk organiseert. Hierin moet worden samengewerkt tussen 
wonen, welzijn en zorg. De eigen regie van de cliënt met behulp van het sociale netwerk van familie, 
vrienden en buren staat centraal. 

Duurzaamheid in het beroep D 
Door dit keuzedeel word je je ervan bewust wat duurzaamheid inhoudt. Je leert wat je daar zelf aan 
kunt doen en hoe een bedrijf duurzamer kan worden. 

Voorbereiding hbo 
Als je erover denkt om na je mbo-opleiding naar het hbo te gaan, maar je weet nog niet precies naar 
welke opleiding, dan is dit een keuzedeel waar je veel aan kunt hebben. Je verkent op het hbo welke 
opleidingen er voor jou mogelijk zijn en omdat je ook een aantal colleges volgt, ervaar je hoe het 
voelt om aan het hbo te studeren. 

 


