Basistekst over keuzedelen – voor studenten
Waarvoor dient deze basistekst

Deze tekst kun je gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen. De tekst kan
bijvoorbeeld gebruikt worden op de website of voor een flyer. Je kunt de tekst naar eigen inzicht
aanpassen of er de dingen uithalen die voor jou handig zijn. Naast de basistekst hebben we ook
wat voorbeelden van keuzedelen gegeven.

Gemaakt door

het document is ontwikkeld door afgevaardigden van de scholen, die een verantwoordelijkheid
hebben bij de implementatie van de herziening binnen de eigen school en/of die een
verantwoordelijkheid hebben voor de communicatie over de herziening binnen de school,
waaronder de ambassadeurs ihks/contactpersonen onderwijs van het Kennispunt MBO Onderwijs
& Examinering.

Je hebt iets in je opleiding te kiezen!
Je volgt in je opleiding een groot aantal
beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden
op een baan en algemene vakken zoals
Nederlands en rekenen. Deze vakken horen
standaard bij je opleiding. Naast de
standaardvakken, heb je in je opleiding ook de
ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je
een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat
is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die
aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses,

hobby’s en toekomstdromen!
Vanuit je opleiding krijg je keuzedelen
aangeboden waaruit je een keuze kunt
maken. Dat kunnen keuzedelen zijn
waarmee je je verder kunt specialiseren in
je beroep of keuzedelen die je voorbereiden
op een volgende opleiding. Bijvoorbeeld
een opvolgende opleiding binnen het mbo
of een hbo-opleiding.
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Als je na je opleiding gelijk aan het werk gaat
Als je na je opleiding aan het werk gaat, kun je je met de keuzedelen onderscheiden van je medestudenten. Iedereen kan zich in een ander onderwerp hebben verdiept. Keuzedelen die je met een
voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. Met je diploma in de hand kun je aan je
toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal in huis hebt.
Als je na je opleiding verder gaat leren
Als je na je opleiding een volgende mbo-opleiding wil gaan doen of start met een hbo-opleiding is
het slim om tijdens je opleiding te kiezen voor keuzedelen die je daarop voorbereiden. De
keuzedelen die je gedaan hebt, kunnen in je volgende opleiding zorgen voor vrijstellingen of kunnen
zorgen voor een makkelijkere start.

Over de grenzen van je opleiding heen kijken?
Met je opleiding ben je aan het toewerken naar een bepaald beroep. Misschien zie je wel
keuzedelen bij andere opleidingen die je heel interessant lijken. Je kunt ook die keuzedelen
aanvragen en zo je opleiding nog meer naar je eigen hand zetten. Je kunt het keuzedeel doen als het
geen overlap heeft met jouw opleiding en als het georganiseerd kan worden door de school.
Informeer hierover bij….[invullen door school]

Als je nu slim kiest, heb je daar later profijt van!
- einde tekst -

Informatie die nog aangevuld kan worden:
•
•
•
•

toelichting op de procedure van kiezen voor de keuzedelen of waar die te vinden is
informatie over/linkje naar aanbod van keuzedelen
aangeven waar studenten meer info kunnen krijgen over keuzedelen voor hun opleiding
eventueel aanvullen met voorbeelden van de toepassing van keuzedelen in een opleiding

Voorbeelden die je kunt gebruiken
Keuzedeel als verdieping op de opleiding
Stel je doet een opleiding tot beveiliger. Maar naast beveiliger lijkt het je leuk om je verder te
verdiepen in het vakgebied. Dan het is keuzedeel digitale vaardigheden misschien wel iets voor jou.
Op deze manier ben je na het afronden van je opleiding ook inzetbaar op meer digitaal
georiënteerde plekken.
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Keuzedeel als verbreding op de opleiding
Of je doet een opleiding tot manager retail en je wil later bij een warenhuis aan de slag in een plaats
waar veel Duitsers op vakantie gaan. Dan is het handig als jij Duits kunt spreken op de werkvloer. Het
keuzedeel Duits is dan voor jou interessant.

Doorleren
Of je doet een opleiding tot sociaal pedagogisch medewerker en je wil na je opleiding verder met de
hbo-opleiding pabo. Dan is het keuzedeel Instroom Pabo Geschiedenis voor jou interessant. Met dit
keuzedeel ben je goed voorbereid als je straks aan je pabo-opleiding begint.
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