Bijlage 2: Overzicht keuzedelen Helpende Zorg en Welzijn
Kwalificatie:
Kwalificatiedossier:
Keuzedeelverplichting:

HZW niveau 2
Dienstverlening
480 punten

Neem voorafgaand aan de intake de keuzedelen door en stel je voorkeuren vast, zodat de definitieve keuze
tijdens de intake snel kan worden gemaakt. Hieronder is te zien welke keuzedelen bij deze kwalificatie horen
en de hoeveelheid punten die ze opleveren. Ook lees je een korte beschrijving aangevuld met de titels van de
werkprocessen die je in het EVC-traject gaat aantonen. Wanneer je na het EVC-traject niet doorgaat voor een
diploma, is het niet nodig om keuzedelen aan te tonen.
Let op: Jouw kennis en ervaring met de werkprocessen uit de keuzedelen moet verdiepend of verbredend zijn
ten opzichte van de ervaring en kennis die je in het basisdeel van het EVC traject al aantoont. Het onderwerp
van het keuzedeel is als het ware een specialisme van jou, waar je veel werkervaring mee hebt. Mocht je
twijfels hebben hierover, bespreek dit dan tijdens de intake.

1.

Keuzedeel (code)

Pnt Beschrijving en werkprocessen (W)

Assisteren bij sport
en recreatie
(K0006)

240

Met dit keuzedeel toon je aan te kunnen assisteren bij de uitvoering van
sportieve en recreatieve activiteiten van cliënten/deelnemers (het gaat om
grotere beweegactiviteiten). Ook toon je aan dat je cliënten/deelnemers
kunt begeleiden.
W1: Assisteert bij de uitvoering van sportieve en recreatieve activiteiten
en evenementen.
W2: Begeleidt cliënten/deelnemers.

2.

Helpende plus
(K0905)

240

Met dit keuzedeel toon je aan bekwaam te zijn in eenvoudige verzorgende
vaardigheden rondom o.a. medicatie, katheters, druppelen en zalven,
wondverzorging en steunkousen . Je kunt werken volgens protocollen die
een rol spelen bij verschillende verzorgende handelingen. Je kunt
afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en
handelen in acute situaties. Je weet wanneer je de expertise van andere
deskundigen moet inroepen.
Voor dit keuzedeel is werkervaring met en kennis van verzorgende
handelingen noodzakelijk. Je toont het keuzedeel aan middels toetsing van
de handelingen in de praktijk, een kennistoets waar je je eventueel op kunt
voorbereiden m.b.v. het theorieboek “Helpende plus” van Edu-actief en het
aanleveren van bewijsstukken waarin je schriftelijk je competenties
aantoont.
W1: Voert eenvoudige verzorgende handelingen uit.
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3.

Ondernemend
gedrag (voor
niveau 1 en 2)
(K0211)

240

Met dit keuzedeel toon je aan over ondernemend gedrag te beschikken. Dit
keuzedeel richt zich op de ontwikkeling van ondernemend gedrag van
werknemers op verschillende niveaus in de eigen beroepsuitoefening en
werkomgeving.
W1: Onderzoekt zichzelf en zijn (werk)omgeving.
W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering in zijn eigen werk.
W3: Neemt initiatief in zijn werk.

4.

Verdieping blijvend
fit, veilig en gezond
werken (voor niv 2)
(K0516)

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 psychische gezondheidsschade.
Hiermee wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot.
W1: Draagt door veilig en gezond werken zorg door duurzame inzetbaarheid
van zichzelf en draagt bij aan die van collega’s.

5.

Verdieping in de
zorg (voor niv 2)
(K1005)

240

Met dit keuzedeel toon je aan binnen de intramurale setting ondersteuning
te kunnen bieden aan de cliënt/zorgvrager bij persoonlijke zorg en algemene
dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
W1: Verdiepend ondersteunen bij persoonlijke zorg en ADL.
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