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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.

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
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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

Welkom bij het keuzedeel Voorbereiding hbo. De komende periode ga je aan de slag met je
toekomst. De manier waarop je dat gaat doen, bepaalt niet alleen je cijfer voor dit vak. Ook geeft
het een inkijk in de kansen die jij hebt om het hbo succesvol te doorlopen.

Succesvol doorstromen van mbo naar hbo is zeker niet vanzelfsprekend. Sterker nog, de kans dat
je het hbo niet af gaat maken is groter dan de kans dat je dat wel gaat doen. Jaarlijks kost dat de
overheid miljoenen euro’s. Maar belangrijker nog: jaarlijks kost dat studenten, zoals jij, duizenden
euro’s. Studenten die niet succesvol doorstromen, blijven achter met een schuld én met een niet
afgeronde opleiding.

Gelukkig zijn er genoeg mbo-studenten die wel succesvol doorstromen. Twee zaken maken daarbij
het verschil: weten waaraan je begint en weten waar jijzelf gelukkig van wordt.

In dit keuzedeel zetten we jou aan het werk. Je gaat onderzoeken wat je kunt, wat je wilt en hoe
je dat kunt bereiken. Je gaat daarbij niet alleen meer leren over het hbo, maar ook kennismaken
met materialen en werkmethoden op het hbo.

Jouw toekomst, al dan niet richting het hbo, bepaal je zelf. Vandaag is een mooie dag om daar
serieus mee aan de slag te gaan.

Hoe werk je met een keuzedeel?

HBO, leuk!?

6



Kijk ook goed naar deze film over het hbo.

Hoe is dat, studeren aan het HBO?

De uitdaging

In dit keuzedeel gaat het niet om de juiste antwoorden of om wat anderen van jou verwachten.
In dit keuzedeel gaat het om jezelf serieus nemen! Je gaat bepalen wat jij later wilt doen en of het
hbo jou kan helpen om dat te bereiken.

Dit keuzedeel biedt niet alleen kennis over het hbo, maar vraagt van jou ook om te werken als een
hbo-student en om daarvoor zelf verantwoordelijk te zijn. Het gaat erom dat je je vastbijt in
onderwerpen en onduidelijkheden zelf of met anderen oplost. Dit vraagt om teamwork én om een
constructieve, positieve houding. Dit keuzedeel doe je omdat jij dat zelf wilt. Je doet het met
overtuiging, omdat het een kans is om iets belangrijks te leren. Deze houding en je nieuwsgierigheid
bepalen jouw succes. Nu, in dit keuzedeel, maar later ook op het hbo.

Heb jij de juiste houding en motivatie voor het hbo? Prachtig! Heb je die nog niet? Dan biedt dit
keuzedeel jou de kans om je houding te veranderen.
In dit keuzedeel kijk je naar je kwaliteiten, ambities en mogelijkheden. Je gaat op zoek naar werk
waar jij gelukkig van kunt worden. Je verdiept je in het hbo. En je kiest een opleiding die bij jou
past.

Daarna organiseer je met een projectteam een presentatie over het hbo en over wat jullie in dit
keuzedeel hebben geleerd.
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De resultaten van dit keuzedeel zijn:
- Jij weet wat je wilt en kunt.
- Jij weet welk werk je zou willen doen.
- Jij weet of het hbo bij jou past en waarom.
- Jij weet welke hbo-opleiding je wilt gaan volgen.
- Jij kunt met een team een hbo-waardige presentatie organiseren.

Wanneer je het keuzedeel afrondt, heb je informatie opgezocht, geselecteerd en geanalyseerd. Je
hebt hbo-waardig gereflecteerd op je gedrag en de resultaten. Daarnaast heb je samengewerkt in
een projectgroep. Daardoor weet je welke hbo-opleidingen en -beroepen er zijn en kun je een
weloverwogen besluit nemen over jouw toekomst op het hbo.

Dit keuzedeel bestaat uit vijf leereenheden. Elke leereenheid bouwt op naar een eindproduct
waarin alle informatie samenkomt. We noemen dat een beroepsproduct.

De vijf beroepsproducten zijn:

1. een beeldverhaal over je eigen kwaliteiten
2. een vlog over de zoektocht naar de perfecte opleiding/baan
3. een gesprek over doorstuderen op het hbo
4. een schriftelijk verslag over je studiekeuze
5. een groepspresentatie over de in dit keuzedeel opgedane ervaringen.

De docent beoordeelt de afsluitende opdrachten. De andere opdrachten uit de leereenheden maak
je voor jezelf ter voorbereiding. De docent beoordeelt deze niet. Wel loopt hij ze na en beoordeelt
hij gemaakte opdrachten als voldoende uitgewerkt of onvoldoende uitgewerkt.

Voordat je gaat starten met de eerste leereenheid, maak je drie opdrachten om je te oriënteren
op dit keuzedeel Voorbereiding hbo.
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1.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Hbo biedt carrièreperspectief!

In Nederland heeft maar één op de vier mensen een hbo-opleiding of universitaire opleiding
afgerond. Het volgen van een hbo-opleiding is absoluut geen voorwaarde voor een gelukkig of
succesvol leven.

Doorstuderen is iets wat bij je moet passen. Het is een serieuze investering van minstens vier jaar.
In die vier jaar kunnen veel zaken ervoor zorgen dat je je opleiding niet afmaakt. Je goed
voorbereiden op een hbo-opleiding verkleint de kans dat ook jou dat overkomt.

Filmpje 30 dagen iets anders doen

a. Ga met de klas of een groepje medestudenten in gesprek over doorstuderen. Maak samen een
lijst met zo veel mogelijk zaken die ervoor kunnen zorgen dat je faalt op het hbo.

b. Kijk de lijst die je bij a. hebt opgesteld door. Noteer wie uit het groepje of de klas heeft of dit
gedrag weleens vertoont. Schrijf per punt op hoeveel studenten hierdoor in de problemen
zouden kunnen komen.

c. Maak een tweede lijst met zaken die jouw loopbaan op het hbo tot een succes kunnen maken.

d. Kijk de lijst door. Noteer wie uit het groepje of de klas deze eigenschappen heeft of dit gedrag
weleens vertoont. Schrijf per punt op hoeveel studenten hierdoor succesvol zouden kunnen zijn
op het hbo.

e. Bekijk de video ‘30 dagen iets anders doen’. Bedenk daarna een gedraging die je kunt veranderen
om je kans op studiesucces te vergroten. Daag jezelf uit om deze verandering minstens dertig
dagen vol te houden. Schrijf hier over dertig dagen een kort verslag over.
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Opdracht 2: Hoe word en blijf je succesvol?

Succesvol zijn gaat niet vanzelf. Niemand komt het geluk aanwaaien. Je moet zelf
verantwoordelijkheid nemen om succesvol te kunnen worden.
Succesvol zijn betekent voor iedereen iets anders. Maar om succesvol te worden moet iedereen
min of meer hetzelfde doen. Volgens succesexpert Richard St. John delen succesvolle mensen acht
vaardigheden:

1. PASSIE: succesvolle mensen houden van wat ze doen.
2. WERK: ze werken heel erg hard.
3. FOCUS: ze focussen op één ding, niet op alles.
4. PUSH: ze blijven zichzelf pushen.
5. IDEEËN: ze bedenken goede ideeën.
6. VERBETERING: ze blijven zichzelf en de dingen die ze doen verbeteren.
7. DIENEN: ze dienen anderen met iets wat waarde heeft.
8. VOLHARDING: ze volharden, ondanks tijd, mislukkingen en tegenslag.

Studeren aan het HBO

Filmpje Hoe word en blijf je succesvol?

a. Bekijk de film ‘Hoe word en blijf je succesvol?’. Deze gaat over de eigenschappen van succesvolle
mensen. Bespreek vervolgens met enkele medestudenten of jullie deze eigenschappen bezitten.

b. Bespreek je passie.

c. Bespreek je werk.

d. Bespreek je focus.

e. Bespreek je push.

f. Bespreek je ideeën.
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g. Bespreek je verbetering.

h. Bespreek of je dient.

i. Bespreek je volharding.

j. Schrijf op hoe groot jouw kans op succes is op basis van deze acht punten.

k. Kijk tot slot ter eerste kennismaking en oriëntatie naar de film ‘Studeren aan het hbo’. Wat is
het belangrijkste leermoment voor jou in deze film?

Opdracht 3: Hoe is dat, studeren aan het HBO?

Studeren op het hbo is anders dan studeren op het mbo.

Hoe is dat, studeren op het HBO?

Bekijk de film ‘Hoe is dat, studeren aan het hbo?’ nog een keer.

Noteer zo veel mogelijk opmerkingen die in de film worden gemaakt die jij belangrijk vindt om
succesvol te kunnen zijn op het hbo.
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2. Kiezen voor jezelf

Over deze leereenheid

Als jij met een mbo-diploma doorstroomt naar het hbo, maak je de mensen om je heen trots. Je
neemt jezelf serieus en vergroot je kans op een goedbetaalde baan. Althans, dat hoop je. Maar
voor bijna de helft van de mbo-doorstromers pakt het anders uit. Binnen een jaar wisselen zij van
opleiding of vallen ze uit. Daarmee gooien ze niet alleen een jaar weg, maar ook een deel van hun
zelfvertrouwen. Want falen voelt nooit goed.

Veel studenten verspillen één of meer jaren doordat zij beginnen aan een opleiding die helemaal
niet bij hen past. In deze leereenheid ga jij daarom onderzoeken wat bij jou past. Je gaat bekijken
wie je bent, wat je kunt, wat je zou willen, waar je je goed bij voelt en welke dingen jou energie
geven.

Deze leereenheid sluit je af met een animatie waarin je laat zien wie je bent en wat je wilt. De
animatie baseer je op een mindmap waarin je jouw antwoorden uit deze leereenheden samenbrengt.

Vraag mensen in je omgeving tijdens deze leereenheid geregeld om hulp en laat je inspireren door
anderen. Maar luister vooral naar jezelf. Je zult namelijk zeker nog veertig jaar moeten werken,
dan wil je gewoon niet iets doen waar je niet gelukkig van wordt.

Het resultaat van deze leereenheid:
Jij weet wat je wilt en kunt.

Beoordeling
Het beroepsproduct dat door je docent wordt beoordeeld, is:
• een beeldverhaal over je eigen kwaliteiten.
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2.1 Kiezen voor jezelf

Opdracht 1: Wie ben je?

Keuzes maken is moeilijk. En het maken van de juiste keuze is helemaal moeilijk. We kiezen dus
vaak maar wat. We kiezen iets waarbij we de minste problemen verwachten. Of we kiezen iets
omdat onze omgeving dat van ons verwacht. Maar deze keuzes zijn niet de beste keuzes. De beste
keuzes zijn de keuzes die jij maakt voor en vanuit jezelf. Kies dus bewust. En kies voor iets wat past
bij wie jij bent.

Wat bepaalt eigenlijk wie je bent? Ben je je uiterlijk? Bepaalt wat je kunt en doet wie je bent? Of
gaat het eigenlijk om wat je denkt of misschien wel om wat je voelt?

In deze opdracht ga je op zoek naar wie jij bent, zodat je op basis daarvan kunt kiezen wat het
best bij jou past. Geef jezelf de ruimte om te dromen en wees niet bang om groot te dromen.
Werken aan een droom en deze vervullen is een leerproces. Geen dromen hebben en jezelf zo
beschermen tegen teleurstelling lijkt veilig, maar ontneemt jou de kans om echt iets te bereiken.
Laat je inspireren door het filmpje ‘Durf te dromen’.

Durf te dromen

Theoriebron Doelen of middelen

Match je interesses test
Beroepskeuzetest hbo en wo
Big Five persoonlijkheidstest

a. Ga met een medestudent in gesprek over je dromen. Maak allebei een lijst met minimaal zes
doelen die jullie in het leven hopen te verwezenlijken. Zorg dat deze doelen feestelijk, uitdagend,
spannend, zuiver en nuttig zijn. Lees de bron ‘Doelen of middelen’ en vertel elkaar vervolgens
over jullie zes doelen. Het is aan de ander om door te vragen om zodoende te achterhalen of
de doelen wel echte doelen zijn of dat het eigenlijk middelen zijn om een ander doel mee te
bereiken. Schrijf uiteindelijk jouw drie belangrijkste doelen hierna op.

Doelen

1

2

3

b. Doe de Match je interesses-test en de Beroepskeuzetest hbo en wo om te onderzoeken waar
jouw interesses liggen. Aan de hand van een aantal vragen geven deze tests jou een beeld van
wat jij leuk en minder leuk vindt. Plak de URL’s van de resultaten hierna. Of maak screenshots
en upload deze.

c. Bespreek de uitkomsten van de onlinetests met een medestudent en schrijf hierover een kort
verslag. Bespreek in elk geval de volgende vier vragen:
1. Kloppen de uitslagen?
2. Wat verrast?
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3. Wat verrast niet?
4. Wat mist er?

AntwoordruimteVRAGEN

Kloppen de uitslagen?

Wat verrast?

Wat verrast niet?

Wat mist er?

d. Ga naar de Big Five-persoonlijkheidstest en vul de enquête in om je persoonlijkheidskenmerken
in beeld te krijgen. Ben je extravert, vriendelijk, emotioneel, ordelijk of open? Plak de URL van
het resultaat hierna. Of maak screenshots en upload deze.

e. Zoek nog één nieuwe onlinepersoonlijkheidstest en vul deze in. Plak de URL van het resultaat
hierna. Of maak screenshots en upload deze.

Wie ben ik niet?

f. Vraag iemand die veel om je geeft om jou te helpen. Wanneer je een goede relatie met je ouders
hebt, zijn zij een logische partij. Ook kun je denken aan je verzorger, je docent of een belangrijke
vriend of vriendin. Stuur diegene de links (of screenshots) van de Match je interesses-test, de
Beroepskeuzetest hbo en wo, de Big Five-persoonlijkheidstest en de aanvullende
persoonlijkheidstest. Lees samen de uitslagen door en ga met elkaar daarover in gesprek. Schrijf
vervolgens op welke inzichten je gesprekspartner jou heeft gegeven.
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Opdracht 2: Waar ben je goed in?

Weten wat je wilt is belangrijk. Maar weten wat je kunt is minstens even belangrijk. Er zijn dingen
waar je goed in bent, maar er zijn ook dingen die je nu niet kunt en ook nooit echt goed zult
kunnen. Het is verstandig om bij je toekomstkeuzes met deze dingen rekening te houden. Als je
dat doet, vergroot dit je kansen op een bevredigend en succesvol werkleven?.

Maar weten wat je goed kunt is lastig. Waar je goed in bent kost je vaak weinig moeite, dus lijken
deze kwaliteiten voor jou de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog: hoe beter je ergens in
bent, hoe normaler je het vindt.

Waar je goed in bent kun je gelukkig ook afleiden uit andere zaken. Dat kan bijvoorbeeld aan de
hand van kernkwadranten waarin je via je irritaties, uitdagingen en valkuilen achter je kwaliteiten
kunt komen. Maar ook je omgeving kan jou helpen. De mensen om je heen zullen het niet altijd
uit zichzelf zeggen, maar zij hebben meestal een prima beeld van waar jouw sterktes en zwaktes
zitten.

Theoriebron Wat mijn irritaties mij vertellen

Kernkwadrant animatie
Ingevuld kernkwadrant
Leeg kernkwadrant
Bijzondere kwaliteiten filmpje
Werken met een woordwolk

a. Vraag een medestudent om jou te helpen met deze opdracht. Bekijk de Kernkwadrant animatie
en lees de bron ‘Wat mijn irritaties over mij vertellen’ en bespreek de werking van het
kernkwadrant. Bedenk vervolgens twee zaken waaraan je je bij andere mensen ergert. Vat één
ergernis samen in één woord. Vul dit woord linksonder in het lege tekstvak van een leeg
kernkwadrant in. Dit is jouw allergie. Vul daarna je bijbehorende kwaliteit, valkuil en uitdaging
in. Doe dit in een nieuw kernkwadrant ook voor je tweede ergernis.
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