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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

‘De wereld verandert razendsnel’, hoor je vaak. Ieder voorbeeld van deze snelle
verandering is een voorbeeld van innovatie. Innovatie biedt niet alleen vooruitgang
en vernieuwing, maar ook een kans voor de nieuwe generatie om haar stempel
te drukken op de wereld.
Een kans voor jou dus om jouw stukje van de wereld te veroveren!
Veel mensen worstelen nog met de nieuwe mogelijkheden van bijvoorbeeld het
internet en mobiele telefoons. Jij niet, want jij bent er immers mee opgegroeid!
Dit keuzedeel gaat over kansen. Hoe kun jij de komende veranderingen gebruiken
om jouw plekje op de arbeidsmarkt te bemachtigen, en zo jouw carrière een goede
start te geven? Hoe kun jij ‘inspelen op innovaties’?

Hoe werk je met een keuzedeel?

Mobiel bellen in 1999

Grappig filmpje hè? Dit is een goed voorbeeld van innovatie. Veel mensen konden
zich niet voorstellen hoe de mobiele telefoon de wereld ging veranderen. Er waren
nieuwe technische mogelijkheden, maar veel mensen zaten nog vast in een oude
manier van denken.

Deze mensen wisten wel dat de mobiele telefoon bestond, maar konden zich nog
niet voorstellen dat hij handig kon zijn.

Een klein aantal mensen had wel goede ideeën over hoe je een mobiele telefoon
handig kon maken. In 2001 werd de eerste BlackBerry verkocht!

Zo gaat het ook bij veel beroepen. Er zijn veel technische toepassingen die nu nog
niet worden gebruikt. Argumenten als “het gaat nu toch ook goed” en “we doen
het al jaren zo” weerhouden veel mensen en bedrijven ervan om iets nieuws te
proberen. Tot er een pionier komt die wel een manier vindt om de nieuwe techniek
goed te gebruiken.

Zo’n verandering ontwikkelen en toepassen is niet gemakkelijk. Soms lukt het
helemaal niet, en vaak is er ook veel weerstand om de dingen anders aan te
pakken. Kijk maar eens naar de parabel De apen en de banaan.

De parabel van de apen en de banaan
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Heb jij dat ook wel eens gehoord? ‘Dat hebben we al geprobeerd en dat lukt niet’,
misschien bij jouw weekeindbaan of bij jouw sportvereniging? Voor het beroep
waarvoor jij nu aan het leren bent, ben Jij bent in veel opzichten nog de ‘nieuwe
aap’. Het is voor jou belangrijk om je eigen weg te vinden en je niet te laten leiden
door ‘hoe het hoort’. Jij hebt natuurlijk nog niet zo veel ervaring in het beroep,
maar ook de makers van de eerste iPhone hadden geen ervaring met het maken
van een telefoon. Wel hebben zij veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om te veranderen en een goede manier gezocht om hun innovatie te laten slagen.

De uitdaging
In dit keuzedeel ga jij een onderzoek doen naar mogelijke innovaties in de
branche waarin jij werkt, en een manier zoeken om deze innovatie te laten
slagen.

Aan het einde van dit keuzedeel kun jij op een overtuigende manier aan anderen
duidelijk maken hoe jouw werkveld, jouw beroep, jouw werkzaamheden, maar
ook de branche waarin jij werkt, gaat veranderen in de nabije toekomst.
Veranderingen die worden veroorzaakt door nieuwe technische mogelijkheden,
maar ook door andere manieren van werken en veranderende eisen van de
maatschappij.

Je kunt deze ontwikkelingen benoemen en jij kunt toelichten hoe deze
ontwikkelingen aansluiten op jouw eigen kwaliteiten en vaardigheden. Je gaat
dit in een presentatie verwoorden, maar je kunt dit ook pakkend weergeven
met zelf ontworpen beeldmateriaal.

Leerdoelen
Dit keuzedeel bevat zes leereenheden die elk bestaan uit een aantal opdrachten. De
algemene leerdoelen per leereenheid zijn hieronder omschreven.
- Leereenheid 1 De student ontwikkelt zijn zelfbeeld.
- Leereenheid 2 De student leert feedback ontvangen en gebruiken.
- Leereenheid 3 De student begrijpt het verband tussen de branche en innovatie.
- Leereenheid 4 De student heeft kennis van de sturende krachten achter de

veranderingen in zijn branche.
- Leereenheid 5 De student kan de richting van zijn eigen ontwikkeling omschrijven.
- Leereenheid 6 De student kan het verband omschrijven tussen de eigen

ontwikkeling en de veranderingen in zijn branche.

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op twee onderdelen:
• de verzameling van opdrachten die je inlevert (het portfolio)
• de eindpresentatie.
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Bij iedere opdracht die je maakt lever je bewijstukken in. Soms is dat een
geschreven stuk tekst, soms is dat een zelfgemaakte afbeelding of een zelfgemaakt
filmpje. Met een opdracht toon je aan of jij een bepaald leerdoel hebt bereikt.
Het leerdoel dat je moet bereiken staat omschreven bij iedere opdracht. Aan het
einde van dit keuzedeel geef je een presentatie waarin jij jouw resultaat van jouw
keuzedeel toelicht. Bij het beoordelen van de presentatie wordt, naast de inhoud,
vooral ook gekeken naar hoe je de informatie overbrengt.
In totaal worden er dus zeven beoordelingen gemaakt. Een beoordeling per
leereenheid, en een beoordeling voor de presentatie.

1.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Innovatie in 1999

Mobiel bellen in 1999

a. Je hebt net een filmpje gezien over mobiel bellen in 1999. Denk jij dat de mensen
in dat filmpje uitzonderlijk waren of dachten in 1999 de meeste mensen er zo
over?

b. Stel nu dat de meeste mensen er zo over dachten, wat zou daar dan de reden
van kunnen zijn?

c. Wat zou een mobiele telefoon uit 1999 al kunnen?

De parabel van de apen en de banaan

d. Je hebt net een filmpje gezien dat De parabel van apen en de banaan heet.
Wat is een parabel?

e. Waarom is het zo gek dat de apen de banaan niet meer proberen te pakken?

f. Geef een voorbeeld van een moment dat jij iets voorstelde om te doen en dat
iemand als antwoord gaf: ‘Dat heeft geen zin, dat lukt toch niet.’ Of een
antwoord dat daarop leek.

Opdracht 2: Jij en innovatie, nu!

a. Zoek op internet naar informatie over het begrip innovatie. Beschrijf vervolgens
in ongeveer vijftig woorden wat wordt verstaan onder innovatie.

Top 5 ingrijpende innovaties
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b. Bekijk de film Top 5 ingrijpende innovaties. Innovaties zijn van elke tijd. Wat
zijn de vijf belangrijkste innovaties?

c. Waarom is het belangrijk dat innovatie wordt gestimuleerd in bedrijven en
door de overheid?

Top 5 Future technology inventions

d. Bekijk de film Top 5 Future Technology Inventions. Noteer de vijf belangrijkste
inventions.

e. Welke van de vijf spreekt jou het meeste aan en waarom?
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2. Student ontwikkelt zijn zelfbeeld

Over deze leereenheid

In deze eerste leereenheid van het keuzedeel Inspelen op innovaties begin je met
het maken van een duidelijke omschrijving van jezelf. Je hebt waarschijnlijk wel
eens eerder een korte typering van jezelf gemaakt, bijvoorbeeld bij het schrijven
van je motivatiebrief voor jouw stage of bij het introductie-onderdeel van jouw
cv. We gaan het hier echter veel uitgebreider aanpakken.
Dit keuzedeel begint met het ontwikkelen van jouw zelfbeeld, omdat je dat
zelfbeeld gebruikt bij de volgende onderdelen van dit keuzedeel. Je hebt jouw
omschrijving nodig om te kunnen bepalen hoe jij kunt inspelen op innovaties.
Jouw kwaliteiten en interesses bepalen voor een groot deel hoe jij de komende
innovaties kunt gebruiken om jouw stukje van de wereld te veroveren.
Ook al studeer jij nu voor een bepaald beroep, dat betekent niet dat al vastgelegd
is hoe jouw toekomstige functie eruitziet. Commercieel medewerker en
schoonheidsspecialist lijken heel verschillende beroepen; Toch kan een commercieel
medewerker werken in de cosmetica-industrie en kan een schoonheidsspecialist
haar eigen zaak opbouwen en bezig zijn met een marketingplan en het werven
van klanten.
Een functieomschrijving kun je goed vergelijken met een sport. Ook al ben je een
voetballer, jij kunt zelf kiezen of je in de spits wil staan, op het middenveld, of in
de goal. Jij kiest wat het beste bij jou past. De opdrachten in dit eerste deel helpen
jou bij die keuze.

Leerdoelen
- De student heeft kennis van verschillende karaktereigenschappen.
- De student heeft beginnend inzicht in eigen karakter.
- De student heeft ontwikkeldoelen voor zijn karaktereigenschappen.
- De student heeft kennis van acht basisvaardigheden.
- De student heeft inzicht in zijn eigen basisvaardigheden.
- De student begrijpt wat het nut van een sociaal netwerk is.
- De student kan zijn eigen sociale netwerk in kaart brengen.
- De student bouwt zijn eigen netwerk uit.

Beoordeling
Aan ieder leerdoel is een aparte opdracht gekoppeld. Door de opdracht uit te
voeren kun jij aantonen dat jij het leerdoel hebt bereikt. Voor iedere opdracht
kun je een score halen tussen de 1 en de 5. In totaal kun je 35 punten scoren.
Indien je minimaal 20 punten scoort heb je een voldoende voor dit onderdeel.
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2.1 Student ontwikkelt zijn zelfbeeld

Opdracht 1: Wat voor een type ben jij?

Als je jezelf omschrijft, kun je jouw uiterlijke kenmerken omschrijven. Bijvoorbeeld:
blond haar en bruine ogen. Dat is meestal gemakkelijk. Het wordt moeilijker
wanneer je jouw innerlijke kenmerken moet omschrijven. Innerlijke kenmerken
worden vaak omschreven als dingen die je vaak doet. Kijk maar eens naar de
omschrijvingen van Nabil Time van type studenten in de klas.

Nabil Time - Type studenten in de klas

Zoals Nabil zijn klasgenoten typeert is erg eenvoudig. Toch zul jij er een aantal
direct herkennen!

Er zijn veel manieren om iemand te typeren. Over het algemeen wordt er gesproken
over persoonlijkheidseigenschappen. Deze kun je moeilijk veranderen. Daarnaast
zijn er vaardigheden. Dat zijn dingen die je kunt leren en verbeteren.

Deze opdracht gaat over persoonlijkheidseigenschappen. In deze opdracht moet
jij jezelf omschrijven. Dat is best moeilijk, want het is de bedoeling dat je iets
dieper gaat dan de omschrijvingen van Nabil. Om je hierbij te helpen hebben we
deze opdracht opgedeeld in een aantal stappen.

Neem rustig de tijd voor deze opdracht. Je hebt geen haast. Soms duurt het even
voordat je een zin op papier krijgt en moet je die daarna nog een aantal keer
herschrijven. Dat is bij de meeste mensen zo. Vaak moet je de opdracht ook
meerdere malen lezen voordat je door hebt wat er nu precies van je wordt
verwacht.

The big five

a. Lees de bron over The big five.
Waarom worden deze eigenschappen The big five genoemd?

b. Kies twee van de vijf karaktereigenschappen uit die je het beste bij jou vindt
passen.

c. Jeanie uit Middelburg heeft voor twee karaktereigenschappen gekozen en een
situatie bedacht waaruit blijkt dat deze karaktereigenschappen bij haar passen.
Lees haar omschrijving.

Hoe omschrijf je een karaktereigenschap?
Jeanie, 17 jaar, uit Middelburg
Gekozen karaktereigenschap: Extraversie
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