Keuzedeel toelichting voltijd MBO3
Het keuzedeel is een keuzevak. Net als in het HBO waar gewerkt wordt met minors.
Bij een éénjarige MBO3 opleiding moeten voor een studielast van 480 uur keuzedelen worden
gevolgd.
Bij MBO3 kan gekozen worden uit de keuzedelen:
• K0225 Inspelen op Innovaties (geschikt voor niveau 3): studielast 240 uur (configuratie
keuzedeel)
• K0877 Persoonlijk Profileren: studielast 240 uur (configuratie keuzedeel)
• K0055 Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit studielast 240 uur
Het keuzedeel Inspelen op Innovaties
De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt dat hij op de hoogte blijft van ontwikkelingen en innovaties
die van invloed zijn op zijn beroepsuitoefening. Hij bezoekt in dit kader bijvoorbeeld beurzen en
lezingen en leest relevante vakbladen. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid om van anderen te
leren. De beginnend beroepsbeoefenaar schat in hoe veranderingen/innovaties in de branche zijn
eigen werk zullen beïnvloeden. Hij deelt informatie en ideeën met vakgenoten. Hij brengt in kaart
welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen om bij te blijven. Na een inventarisatie van
het aanbod selecteert hij, met hulp van zijn leidinggevende, scholing en/of andere activiteiten die
passen bij zijn eigen ontwikkeldoelen.
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.
Keuzedeel Persoonlijk Profileren
De beginnend beroepsbeoefenaar reflecteert op zichzelf. Hij onderzoekt in welke omgeving en bij
welke omstandigheden hij wel en niet tot zijn recht komt, wat de motieven en drijfveren zijn voor
eigen handelen, wanneer hij floreert, waar hij goed in is, waar zijn voorkeuren liggen en hoe hij
reageert bij stress of bij veranderingen.
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Opleidingenblad voltijd MBO3
(bijlage bij de onderwijsovereenkomst)

Mijn naam:
Ik kies voor de configuratie
van keuzedelen:

•

K0877 Persoonlijk Profileren: studielast 240 uur

o K0055 Internationaal I bewustzijn (interculturele diversiteit)
studielast 240 uur
o K0225 Inspelen op innovaties (geschikt voor niveau 3):
studielast 240 uur
Aanvinken wat je wil
Minimaal te behalen studielast is 480 uur
Handtekening:
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