Keuzedeel toelichting deeltijd ‘18-‘20 MBO3
Het keuzedeel is een keuzevak. Net als in het HBO waar gewerkt wordt met minors. Bij een éénjarig
MBO2 opleiding moet voor een studielast van 480 uur keuzedelen worden gevolgd. Bij een éénjarige
MBO3 opleiding moet voor een studielast van 480 uur keuzedelen worden gevolgd. Bij een
tweejarige MBO4 opleiding moet voor een studielast van 720 uur keuzedelen worden gevolgd.
Het Cohort 2018-2020 MBO3 CE SD FD voltijd kan kiezen uit de keuzedelen:
 Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240);
 Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240);
 Engels MBO4 B1 (K0802) (studielast 240);
 Lean and Creative (K0512) (studielast 240); of Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast
240).
Het keuzedeel Ondernemend gedrag wordt in dit keuzedeel ontwikkeld via drie werkprocessen: (1)
Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden (2) Signaleert mogelijkheden
voor verandering en innovatie (3) Neemt initiatieven in zijn werk. Naast de colleges, wordt er ook
een opdracht gemaakt tijdens in de BPV.
Het keuzedeel Persoonlijk Profileren wordt de beginnend beroepsbeoefenaar bewust gemaakt van
zijn talenten en drijfveren. Hij leert zijn kwaliteiten beter en bewuster in te zetten, te overtuigen en
beter samen te werken. Hij leert hoe hij zijn ideeën moet vertellen en met zijn kennis en kunde kan
bijdragen aan de maatschappij.
Bij het keuzedeel Engels B1 werkt de student toe naar de landelijk vastgestelde minimale
referentieniveaus voor Engels: B1 voor lezen en luisteren, en A2 voor schrijven, spreken en
gesprekken voeren, vereist voor alle mbo 4-opleidingen.
Het keuzedeel Lean and Creative gaat over de mindset en de toolset gekoppeld aan het lean- en
creatieve proces waarmee je toekomstgericht en (pro)actief kan handelen in een steeds sneller
veranderende persoonlijke, maatschappelijke en professionele context. Met dit keuzedeel kan een
beginnend beroepsbeoefenaar een heldere (klant)vraag formuleren en op basis van de klantbehoefte
kritisch kijken naar de effectiviteit van (bedrijfs)processen. Hij/zij kan creatieve en innovatieve
oplossingen verzinnen/verbeteringen formuleren en zijn/haar ideeën op overtuigende wijze
presenteren. Naast de colleges, wordt er ook een opdracht gemaakt tijdens in de BPV.
Het keuzedeel 'Duurzaamheid in het beroep D' is gericht op het formuleren van eigen persoonlijke
verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, het doen van onderzoek naar
duurzaamheid in het bedrijf, het doen van een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het
beroep en het berekenen van de opbrengst daarvan. Naast de colleges, wordt er ook een opdracht
gemaakt tijdens in de BPV.
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Opleidingenblad
bijlage bij de onderwijsovereenkomst
deeltijd ‘18-‘20 MBO3 CE SD FD

Mijn naam:
Ik kies voor keuzedelen:

o
o
o
o
o

Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240);
Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240);
Engels MBO4 B1 (K0802) studielast 240;
Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Aanvinken wat je wil
Minimaal te behalen studielast is 480 uur
Handtekening:
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