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Keuzedeel toelichting voltijd 2018-2019 (MBO2) 

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 2018-2019 voltijd MBO2 kan kiezen uit de keuzedelen: 

 K0211 Ondernemend gedrag studielast 240 uur 

 K0224 Innovaties studielast 240 uur 

 K0022 Digitale vaardigheden studielast 240 uur 

 K0038 Financiële administratie II studielast 240 uur 

 

De keuzedelen worden aangeboden in een configuratie. Dit betekent dat alle studenten een 

combinatie maken met het keuzedeel Ondernemen / Innovaties en een ander keuzedeel. 

 

Het keuzedeel Ondernemend gedrag richt zich op drie werkprocessen: (1) Onderzoekt zichzelf en zijn 

(werk)omgeving (2) Signaleert mogelijkheden voor verandering in zijn eigen werk (3) Neemt 

initiatieven in zijn werk Deze werkprocessen zijn ingekaderd en ingevuld, zodanig dat deze 

uitvoerbaar zijn voor deelnemers/werknemers op niveau 1 en 2. Dit betekent met name dat de 

meeste activiteiten onder begeleiding van een leidinggevende/begeleider plaatsvindt en dat de 

reikwijdte zich beperkt tot de directe (werk)omgeving (i.e. eigen werkplek, eigen werkzaamheden en 

directe collega's). 

Voor veel branches geldt: stilstand is achteruitgang. Het keuzedeel ‘Inspelen op innovaties’ beoogt 

beroepsbeoefenaren beter in staat te stellen in te spelen op trend en ontwikkelingen in een 

(aanpalende) branche en is daarmee relevant voor de arbeidsmarkt. Het keuzedeel stelt de 

beginnend beroepsbeoefenaar beter in staat in te spelen op innovaties binnen de branche door te 

reflecteren op eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie. 

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer 

nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van 

verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een 

toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij 

werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze 

verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie 

en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen.  
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In het keuzedeel 'Financiële administratie niveau 2 doorstroom' komen de volgende onderwerpen 

aan bod: het onderhouden van stamgegevens debiteuren en crediteuren, het opstellen en 

controleren van facturen, het controleren van inkoopfacturen en deze voorbereiden voor verdere 

verwerking en fiattering en het verzorgen van overzichten ten behoeve van het debiteuren- en 

crediteurenbeheer.
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Opleidingenblad (bijlage bij de 

onderwijsovereenkomst) 

voltijd 2018-2019 CE2 

 

 

Mijn naam:  

Ik kies voor de configuratie 

van keuzedelen: 

 K0211 Ondernemend gedrag studielast 240 uur 

 K0224 Innovaties studielast 240 uur 

 

o K0022 Digitale vaardigheden studielast 240 uur 

o K0038 Financiële administratie II studielast 240 uur 

 

 

Aanvinken wat je wil 

Minimaal te behalen studielast is 480 uur 

Handtekening:  
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