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Beste student, 

Aan het begin van je studie ben je geïnformeerd over het OER van jouw opleiding, Persoonlijk 

begeleider Gehandicaptenzorg 2018. 

Op 11-09-2020 heeft de  directeur van jouw opleiding  een wijziging ten aanzien van jouw 

keuzedelen goedgekeurd 

Het overzicht  keuzedelen  was  

  Keuzedeel Ondernemend gedrag 

mg.pg.kog.k1 Proeve van bekwaamheid ondernemend gedrag 

  Keuzedeel  Verzorgende en verpleegtechnische 
handelingen 

mg.pg.kvv.k1 Proeve van bekwaamheid Verzorgende en verpleegtechnische handelingen 

  Keuzedeel Niet aangeboren hersenletsel 

mg.pg.kna.k1 Proeve van bekwaamheid NAH 

  Keuzedeel mensen met LVB en moeilijk verstaanbaar 
gedrag 

mg.pg.kml.k1 Proeve van bekwaamheid mensen met LVB en moeilijk verstaanbaar gedrag 

  Keuzedeel Wijkgericht werken 

mg.pg.kww.k1 Proeve van bekwaamheid Wijkgericht werken 

  Keuzedeel Internationaal I: overbruggen culturele 
diversiteit 

we.pg.k06.d Internationaal I 

  Keuzedeel voorbereiding HBO 

we.pg.k07.d Keuzedeel voorbereiding HBO 

  Keuzedeel Verslavingszorg 

wepg.k08.d Verslavingszorg 

  Keuzedeel Personen met verward gedrag 

wepg.k09.d Personen met verward gedrag 

 

Het  overzicht keuzedelen  wordt  

  Keuzedeel Ondernemend gedrag 

mg.pg.kog.k1 Proeve van bekwaamheid ondernemend gedrag 

  Keuzedeel  Verzorgende en verpleegtechnische 
handelingen 

mg.pg.kvv.k1 Proeve van bekwaamheid Verzorgende en verpleegtechnische handelingen 

  Keuzedeel Niet aangeboren hersenletsel 

mg.pg.kna.k1 Proeve van bekwaamheid NAH 

  Keuzedeel mensen met LVB en moeilijk verstaanbaar 
gedrag 

mg.pg.kml.k1 Proeve van bekwaamheid mensen met LVB en moeilijk verstaanbaar gedrag 



  Keuzedeel Wijkgericht werken 

mg.pg.kww.k1 Proeve van bekwaamheid Wijkgericht werken 

  Keuzedeel Internationaal I: overbruggen culturele 
diversiteit 

we.pg.k06.d Internationaal I 

  Keuzedeel voorbereiding HBO 

we.pg.k07.d Keuzedeel voorbereiding HBO 

  Keuzedeel Verslavingszorg 

wepg.k08.d Verslavingszorg 

  Keuzedeel Personen met verward gedrag 

wepg.k09.d Personen met verward gedrag 

  

  

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (K0517) 
 

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking 
(K0082) 

 

Dat betekent dat de volgende zaken gewijzigd zijn: 

Dat betekent dat de volgende zaken gewijzigd zijn <opsomming maken> 

1. De volgende keuzedelen zijn toegevoegd: 

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

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

2. Bij het keuzedeel ‘Internationaal 1 overbruggen culturele diversiteit stond K0055 genoemd. 

Dit was onjuist. De juiste code van het keuzedeel is K0210. 

Tijdens een bijeenkomst met jouw loopbaanbegeleider worden de wijzigingen in het overzicht 

keuzedelen met jou besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


