
 

 

Keuzedelen 
 
Een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer Keuzedelen. Het keuzedeel is een aanvulling 
op de inhoud van je opleiding. Je verbreedt of verdiept hiermee je toekomstige vakmanschap. Bij het 
bepalen van het aanbod wordt rekening houden met de wensen van het bedrijfsleven in Rijnmond. Je 
kansen op een baan worden groter. Soms draagt het keuzedeel bij aan een betere doorstroom naar een 
hoger niveau. Gedurende de opleiding maak je een keuze uit 2 of meer Keuzedelen.  
 
Voor de opleiding Medewerker Marketing & Communicatie wordt gewerkt met onderstaande configuraties.  
 
Configuratie A:  
- Keuzedeel Ondernemend gedrag (240 SBU)  

- Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep D (240 SBU)  

- Keuzedeel Engels B1/ B2 (240 SBU)  
 
Configuratie B:  
- Keuzedeel Ondernemend gedrag (240 SBU)  

- Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep D (240 SBU)  

- Keuzedeel Voorbereiding HBO (240 SBU)  
 
Configuratie C:  
- Keuzedeel Ondernemend gedrag (240 SBU)  

- Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep D (240 SBU)  

- Keuzedeel Internationaal 1 Overbruggen van Interculturele diversiteit (240 SBU)  
 
Het keuzedeel Ondernemend gedrag  
Het keuzedeel 'Ondernemend gedrag' is een sector overstijgend keuzedeel. Het keuzedeel richt zich op de 
ontwikkeling van ondernemend gedrag van deelnemers/werknemers op verschillende niveaus in de eigen 
beroepsuitoefening en werkomgeving. Ondernemend gedrag wordt gekarakteriseerd door trefwoorden als: 
verantwoordelijkheid, omgevingssensitiviteit, zelfstandigheid, initiatiefrijk, verbeteringsgericht, creativiteit, 
zelfreflectie, een lerende houding en een hands-on-mentaliteit.  
Een ondernemende houding van werknemers draagt bij aan het innovatief vermogen van een organisatie. 
Ondernemend gedrag wordt in dit keuzedeel ontwikkeld via drie werkprocessen:  
(1) Onderzoekt zichzelf en zijn (werk)omgeving  
(2) Signaleert mogelijkheden voor verandering  
(3) Neemt initiatieven in en voor zijn werk  
 
Het keuzedeel Internationaal I (overbruggen van interculturele diversiteit)  
De beginnend beroepsbeoefenaar komt in verschillende situaties terecht, die een beroep doen op zijn 
interculturele sensitiviteit. Met behulp van interculturele sensitiviteit ben je je bewust van zijn eigen 
referentiekader en de invloed daarvan op zijn 'blik op de wereld'. Wanneer je hiervan bewust bent, ben je in 
staat om 'onbevooroordeeld' naar mensen met een andere culturele achtergrond te kijken, begrip te krijgen 
en uiteindelijk culturele verschillen te overbruggen. Naast het kunnen duiden van culturele verschillen, wordt 
van de beginnend beroepsbeoefenaar ook verwacht je je kan verplaatsen in de ander om het gedrag van 
een ander beter te kunnen plaatsen. Interculturele sensitiviteit kan worden ingezet in contacten met mensen 
met verschillende culturele achtergronden. Deze contacten komen voor in werkverband, internationale BPV 
en in vrije tijd. Voor het ontwikkelen van interculturele sensitiviteit zijn communicatieve en praktische 
vaardigheden, gecombineerd met kennis van culturele achtergronden, noodzakelijk. Verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. De beginnend beroepsbeoefenaar vervult verschillende rollen in het contact met anderen 
(als leidinggevende, collega, zakelijke gesprekspartner).  



 

 

Het keuzedeel voorbereiding HBO  
Dit keuzedeel is bedoeld om mbo-deelnemers voor te bereiden op een hbo-opleiding. Het betreft met name 
oriëntatie voor het kiezen van een passende hbo-opleiding en de voorbereiding op de ontwikkeling van hbo-
competenties. Het eerste deel, oftewel de oriëntatie op hbo-opleidingen en  
-beroepen, is aanvullend op de loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. In het keuzedeel wordt ervanuit 
gegaan dat de deelnemer gekozen heeft om een hbo-opleiding te gaan volgen na het behalen van het 
diploma en dat de aankomend student zich gaat voorbereiden op de beginperiode op het hbo. Het 
keuzedeel biedt de mogelijkheid gericht te kijken naar de mogelijkheden, eisen et cetera, en hierin ervaring 
op te doen. De oriëntatie op de vervolgopleiding is als het ware het startpunt om hbo-competenties in de 
context van de gekozen opleiding te ontwikkelen.  
 
Het keuzedeel Engels B1-B2  
Qua taalniveau gaat het er bij niveau B1-B2 om in een brede, complexe (beroeps)context standpunten te 
kunnen innemen en daarover te discussiëren. Dit niveau is nodig om in een volledig internationale omgeving 
te werken, of nodig voor een (internationale) hbo-opleiding. De beroepsbeoefenaar kan een langer betoog, 
lezingen en complexe redeneringen begrijpen. Je kan artikelen en verslagen over eigentijdse problemen 
lezen en de hoofdgedachte begrijpen. Je kan deelnemen aan een vloeiend gesprek en daarin deelnemen 
aan een discussie. Je kan vloeiend en spontaan reageren op zijn gesprekspartners. Je kan een duidelijke, 
gedetailleerde presentatie geven waarin hij een standpunt moet verdedigen. Hij schrijft duidelijke, 
gedetailleerde teksten over een breed scala aan onderwerpen waarin je een onderbouwing kan geven voor 
een standpunt en kan ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.  
 
Het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep D  
Door middel van het keuzedeel duurzaamheid in het beroep leer je een afweging te maken tussen de 
verschillende aspecten van duurzaamheid. Je ontwikkelt praktische kennis en vaardigheden betreffende 
duurzaamheid in je eigen leefwereld en de beroepspraktijk. Je kunt hierdoor duurzaamheidsprincipes in je 
beroep en in je leefwereld toepassen.  
 
 


