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Keuzedeel toelichting voltijd 2018-2019  

FD en SD MBO3 

Het keuzedeel is een keuzevak. Net als in het HBO waar gewerkt wordt met minors. 

 

Bij een tweejarige MBO4 opleiding moeten voor een studielast van 720 uur keuzedelen worden 

gevolgd. Bij een éénjarige MBO3 opleiding moeten voor een studielast van 480 uur keuzedelen 

worden gevolgd. Bij een éénjarig MBO2 opleiding moeten voor een studielast van 480 uur 

keuzedelen worden gevolgd. 

 

Het Cohort 2018-2019 voltijd kan kiezen uit de keuzedelen: 

 K0072 Ondernemend gedrag studielast 240 uur 

 K0055 Internationaal I bewustzijn (interculturele diversiteit) studielast 240 uur 

 K0519 Online marketing en het toepassen van e-commerce studielast 240 uur 

 K0098 Spaans A2 studielast 240 uur 

 

De keuzedelen worden aangeboden in een configuratie. Dit betekent dat alle studenten een 

combinatie maken met het keuzedeel Ondernemen / internationaal en een ander keuzedeel. 

 

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 Deze werkprocessen zijn ingekaderd 

en ingevuld, zodanig dat deze herken- en uitvoerbaar zijn voor deelnemers/werknemers op niveau 3 

en 4. Naast de colleges, wordt er ook een opdracht gemaakt tijdens de BPV. 

Het keuzedeel Internationaal I heeft betrekking op het effectiever omgaan met culturele diversiteit 

tussen mensen aan de hand van het inzetten van interculturele sensitiviteit, interculturele 

communicatie en het tonen van betrokkenheid. Naast de colleges, wordt er ook een opdracht 

gemaakt tijdens de BPV. 

Na het afronden van het keuzedeel Online marketing en het toepassen van e-commerce is de 

beginnend beroepsbeoefenaar in staat om aanvullend op bijvoorbeeld een bedrijfsformule of een 

winkelconcept online marketingactiviteiten te initiëren, uit te voeren en te onderhouden voor het 

opzetten en drijven van een webwinkel. Naast de colleges, wordt er ook een opdracht gemaakt 

tijdens de BPV. 

Het keuzedeel Spaans in de beroepscontext is gericht het toepassen van Spaans in de 

beroepscontext’. Qua taalniveau gaat het om basale kennis van het Spaans om zich te kunnen 

redden in standaardsituaties in de beroepscontext. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar 
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standaardzinnen en de meest frequente woorden begrijpt als het gaat om gebieden die hemzelf 

aangaan. Hij volgt, leest en begrijpt de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige 

boodschappen, aankondigingen, teksten, brieven en instructies. Hij vindt specifieke, voorspelbare 

informatie in dit soort teksten. De beroepsbeoefenaar communiceert en gaat korte sociale 

gesprekken aan over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van 

informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Er is de optie om het keuzedeel 

op het niveau A2 of B1 te doen. 
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Opleidingenblad (bijlage bij de 

onderwijsovereenkomst voltijd 2018-2019  

FD en SD MBO3 

 

 

Mijn naam:  

Ik kies voor de configuratie 

van keuzedelen: 

 K0072 Ondernemend gedrag studielast 240 uur 

 K0055 Internationaal I bewustzijn (interculturele diversiteit) 

studielast 240 uur 

 

o K0059 Klantcontact en Verkoop studielast 240 uur 

o K0098 Spaans A2 studielast 240 uur 

 

 

Aanvinken wat je wil 

Minimaal te behalen studielast is 480 uur 

Handtekening:  
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