Keuzedeel toelichting voltijd 2018-2020
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 2018-2020 voltijd kan kiezen uit de keuzedelen:
 K0165 Ondernemen studielast 480 uur



K0843 Voorbereiding Havo Economie studielast 480 uur
K0098 Spaans in de Beroepscontext A2 (alle richtingen) studielast 240 (upgrade naar B1
mogelijk wat nog eens 240 uur studielast vertegenwoordigt)

De keuzedelen worden aangeboden in een configuratie. Dit betekent dat alle studenten een
combinatie maken met het keuzedeel Ondernemen en een ander keuzedeel.
Het keuzedeel Ondernemen beschrijft de vakkennis, vaardigheden en taken van een kleine
zelfstandig ondernemer, die een onderneming start en/of runt. Dit kan een onderneming op allerlei
gebied en in verschillende sectoren zijn. De beschreven ondernemer heeft in principe geen
personeel/is een freelancer en kan zijn onderneming voeren op lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal niveau. Hij runt de onderneming conform zijn plannen, waarbij hij voortdurend
inspeelt op zijn omgeving. Als eigenaar van zijn onderneming bepaalt hij zelf de reikwijdte en de
inrichting van zijn werkzaamheden. De sector/branche waarin de onderneming gevoerd wordt geeft
tevens richting en inhoud aan het ondernemerschap.
Het keuzedeel voorbereiding havo economie is bedoeld om een student optimaal voor te bereiden
op het behalen van een havo-certificaat voor het vak economie.
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
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 2018-2020)

Mijn naam:
Ik kies voor de configuratie
keuzedelen:



K0165 Ondernemen studielast 480 uur

o K0843 Voorbereiding Havo Economie studielast 480 uur
o K0098 Spaans in de Beroepscontext A2 studielast 240 (upgrade
naar B1 mogelijk wat nog eens 240 uur studielast
vertegenwoordigt)
Aanvinken wat je wil
Minimaal te behalen studielast is 720 uur
Handtekening:
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