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Voorwoord
Beste docent,

Voor U ligt een uitgewerkt servicedocument dat U kunt gebruiken als leidraad bij het ontwikkelen van het
keuzedeel ‘Voorbereiding op hbo-ict’. We noemen dit een halffabricaat: het is een nadere uitwerking van een
landelijk keuzedeel, maar het biedt nog voldoende ruimte aan een mbo-instelling om een eigen kleur te geven
aan het eigen onderwijs.
Het halffabricaat is, in opdracht van de College van Besturen van alle 8 mbo-instellingen in NoordNederland, in samenwerking met de verschillende hbo- en mbo-instellingen van Noord-Nederland
ontwikkeld. Er is voor deze samenwerking gekozen om de krachten te bundelen nu elke instelling voor
dezelfde uitdaging staat: ontwikkel keuzedelen ter voorbereiding op de doorstroom naar het hbo (en
andere keuzedelen). Er is voor samenwerking met het hbo gekozen omdat het hbo inzage heeft in de
sterke en zwakke kanten van mbo’ers die studeren op het hbo. Dit alles met het doel de kansen voor een
mbo’er te vergroten op het hbo.
Naast dit keuzedeel dat voorbereidt op de doorstroom naar ICT zijn of worden ook halffabricaten ontwikkeld
voor:
Groen
Hospitality
Economie
Gezondheidszorg
Verpleegkunde
Kunst

Laboratoriumonderwijs
CMD
Techniek
Sport
Sociale opleidingen

We hopen dat u een handvat in handen heeft dat enerzijds richting geeft aan de inhoud van het keuzedeel en
anderzijds inzage geeft in het bestaande materiaal dat reeds beschikbaar is in de huidige
samenwerkingsverbanden of in het land.
Dit betreft een algemeen advies aan meerdere instellingen. Omdat niet alle programma’s afzonderlijk naast
dit keuzedeel zijn gelegd, vragen wij u dit te doen ten einde overlap te voorkomen. Zowel als het gaat om
overlap met de inhoud van het basis- en profieldeel als de overlap met loopbaanoriëntatie of
studieloopbaanbegeleiding.
Tot slot is er een aantal tips opgenomen waarmee u uw voordeel kunt opdoen tijdens het ontwikkelen van het
onderwijs.
Succes met het verder invullen van dit keuzedeel.
Namens het samenwerkingsverband in Noord-Nederland, de werkgroep Doorstroom ICT/CMD:
Peter Miedema (Friesland College)
Herman Vogt (Alfa-college)
Leo Lindeman (Alfa-college)
Alinda Straus (Friese Poort)
Ronald van Dijk (Hanzehogeschool)
Niels Doorn (Stenden Hogeschool)
Alice ter Veld (NHL)
Michaela Zwaan (procesbegeleider)

Inleiding
In de uitwerking van het keuzedeel Voorbereiding HBO naar een onderwijsprogramma is het
belangrijk dat de mbo’er het verschil ondervindt tussen studeren op het mbo en op het hbo. Uit
verschillende onderzoeken is gebleken dat meerdere factoren van invloed zijn op studiesucces in
het hbo. Daarom zijn er drie onderdelen te onderscheiden in een keuzedeel in Noord-Nederland:

Doel

-

studievaardigheden,
kennis en vaardigheden
beroeps- en opleidingsoriëntatie

Op basis hiervan zijn de volgende drie richtinggevende doelen geformuleerd voor de inhoud van
het voorliggende halffabricaat HBO-ICT:
-

de student maakt een bewuste en beargumenteerde keuze voor het hbo
de student vergroot zijn kans op studiesucces op het hbo door inhoudelijk goed
voorbereid te zijn en door de benodigde studievaardigheden aan te leren.
de student heeft – voorafgaand aan de start van het hbo - inzicht in zijn eigen
mogelijkheden en wensen ten aanzien van zijn (studie)loopbaan

Tot het hbo-domein ICT behoren de volgende opleidingen:

Cluster

-

HBO-ICT (Bachelor, croho 30020B)
Informatica (Bachelor, croho 34479B)
ICT Beheer (Associate Degree, croho 80071Ad)
Technische Informatica (Bachelor, croho 34475B)

Dit halffabricaat richt zich de bachelors HBO-ICT en Informatica. In Noord-Nederland worden deze
opleidingen aangeboden door de NHL, de Hanzehogeschool en Stenden (locatie Emmen).
Voor mbo’ers uit de mbo-domeinen Economie en administratie en Handel en ondernemerschap
gelden toelatingseisen in de vorm van een aanvullend toelatingsexamen wiskunde a of b. Voor
doorstroom vanuit de overige mbo-domeinen gelden geen toelatingseisen. Informatie over het
toelatingsexamen is te vinden op http://toelatingstoetsen.nl/toelating.

situatieschets

HBO-docenten vinden dat de mbo-instroom hard werkt, op school goed in teamverband kan
samenwerken en leren en dat ze, meer dan havisten, het contact met de docent zoeken. Engels,
wat veel gebruikt wordt in het hoger onderwijs, is over het algemeen geen probleem. Omdat
mbo’ers al een beroepsopleiding hebben afgesloten, zijn ze vaak goed in de uitvoering en hebben
kennis van het werkveld. Daardoor hebben ze – anders dan veel havisten - een behoorlijk goed
beeld van het werkveld. Wel hebben ze vaak een minder goed beeld van wat ze kunnen
verwachten van de hbo-opleiding.
Tegelijkertijd hebben mbo’ers het niet altijd gemakkelijk op het HBO. Gebrekkige
studievaardigheden zijn de belangrijkste reden voor uitval. HBO-docenten ervaren dat veel
mbo’ers aanvankelijk moeite hebben met het tempo en het zelfstandig werken en studeren op
hbo-niveau, vooral bij de leervakken. Sommige mbo’ers starten te laat met echt studeren omdat
ze denken dat ze voldoende aan hun kennis en vaardigheden uit de mbo-opleiding hebben. De
bereidheid tot theoretische verdieping is een aandachtspunt, evenals studievaardigheden als
Informatie zoeken en verwerken; Onderzoeken en Analyseren. Daarnaast moeten veel mbo’ers
vaardigheden op het gebied van conceptueel en logisch denken en reflecteren nog verder
ontwikkelen. Ook het lezen van Nederlandse en Engelse teksten met hoge informatiedichtheid is
voor een behoorlijk aantal mbo’ers lastig. Dat geldt eveneens voor het schrijven van rapporten –
in het bijzonder als het gaat om de structuur, argumentatie, onderbouwing en taalgebruik. Tot
slot constateren HBO-docenten dat de wiskundige kennis van mbo-studenten veelal niet aansluit
bij het gevraagde niveau in de hbo-opleiding ICT/Informatica. Dit valt te verklaren door het feit
dat wiskunde geen onderdeel is de mbo-opleiding omdat het niet in het kwalificatiedossier is
opgenomen.
De doorstroomgegevens voor cohort 2014 laten de volgende uitvalcijfers zien voor HBO-ICT
(gemeten over alle noordelijke HBO-instellingen die de betreffende opleiding aanbieden):

Keuze-deel/keuzedelen

Voor de oriëntatie en voorbereiding op de doorstroom naar het cluster ICT in het HBO wordt het
generieke keuzedeel Voorbereiding HBO (240 sbu, code K0125) ) geadviseerd, dat in dit
halffabricaat wordt uitgewerkt.

Plaats in curriculum

Opleiding HBO ICT
Instroom Mbo cohort 2013 = 135 | Uitval na 1 jaar = 54 (40%)
Instroom Mbo cohort 2014 = 150 | Uitval na 1 jaar = 65 (43%)

De werkgroep adviseert om het generieke keuzedeel Voorbereiding HBO (240 sbu, code K0125) in
het tweede jaar van de mbo-opleiding aan te bieden. Door het oriënterende karakter van dit
keuzedeel kan het een ondersteunende functie hebben in het keuze proces van mbo-studenten.
Het keuzedeel HBO Wiskunde Techniek voor HBO-ICT kan dan, voor studenten die besloten
hebben om door te stromen naar het HBO, aan het eind van leerjaar 2 of begin leerjaar 3 worden
aangeboden.

Naast het generieke keuzedeel wordt geadviseerd om het keuzedeel Voorbereiding HBO
Wiskunde Techniek aan te bieden (240 sbu, code K0205). Dit keuzedeel richt zich op de
beheersing van wiskundige kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede aansluiting op
het hbo. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de vereiste wiskunde voor ICT (context I in
het overzicht).

Opbouw en urenverdeling
Vervolg op hbo

In het voorliggende halffabricaat voor het keuzedeel Voorbereiding HBO zijn de volgende
onderdelen uitgewerkt:
-

Studievaardigheden
Kennis en vaardigheden
Project
Beroeps- en opleidingsoriëntatie

De omvang van het keuzedeel bedraagt 240 sbu. Het is ter invulling van de ontwikkelaar / docent
hoe deze uren verdeeld worden over de verschillende onderdelen. Dat geldt eveneens voor de
verdeling BOT / BPV / zelfstudie.
Een succesvolle afronding van het keuzedeel Voorbereiding HBO leidt vooralsnog niet generiek tot
vrijstellingen in de HBO-opleiding ICT/Informatica. Bij de Hanzehogeschool is in individuele
gevallen vrijstelling van de aanwezigheidsplicht mogelijk. Stenden verleent alleen vrijstellingen als
de student tijdens de mbo--opleiding een onderwijsmodule ICT op Stenden heeft gevolgd. De NHL
neemt nog een besluit over het eventueel verlenen van vrijstellingen.

Inhoud en toetsing

Kennis en vaardigheden

Er is veel (internationaal) onderzoek verricht naar factoren die van belang zijn voor studiesucces in
het hoger onderwijs. Studievaardigheden blijken in belangrijke mate bij te dragen aan
studiesucces in het hbo. Het Noordelijk Samenwerkingsverband MBO-HBO heeft een set met tien
studievaardigheden opgesteld die bijdragen aan een succesvolle doorstroom (brochure). Het
betreft:
-

Plannen en zelfstandig werken
Teksten lezen en leren
Informatie zoeken en verwerken
Presenteren
Verslagen maken
Onderzoeken
Reflecteren
Analyseren
Samenwerken
ICT inzetten

De werkgroep adviseert om in de uitwerking van het keuzedeel Voorbereiding HBO-ICT deze
studievaardigheden mee te nemen, met daarbij extra aandacht voor:
-

Informatie zoeken en verwerken
Onderzoeken
Analyseren
Reflecteren

De studievaardigheden kunnen worden geïntegreerd in de verschillende onderdelen van het
keuzedeel. Het doen van onderzoek kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een project of een
opdracht in het kader van studieloopbaanoriëntatie.

Kennis en vaardigheden

In het keuzedeel Voorbereiding HBO is opgenomen dat de student in projectgroepen werkt aan
een of meer opdrachten of beroepstaken die voorbereidend zijn op het niveau in het hbo.
Vergeleken met het mbo zullen studenten op het hbo minder bezig zijn met programmeren en
realisatie, en meer met het ontwikkelproces dat hieraan vooraf gaat. Belangrijke aspecten daarin
zijn:
software-engineering,
niet-functionele eisen,
gebruikersvriendelijkheid,
design thinking,
agile thinking,
werken via de scrum-methode,
conceptueel en logisch denken,
het nemen van eigenaarschap van een project
Zoals eerder is aangegeven, is wiskunde een belangrijk vak binnen HBO-ICT. De werkgroep
adviseert om de mbo-studenten in het kader van het generieke keuzedeel Doorstroom HBO-ICT
een eerste indruk te geven van het vereiste niveau, bijvoorbeeld door enkele lessen wiskunde
over een of meer van de volgende onderwerpen te verzorgen en dit af te toetsen (zie ook bijlage):
Breukvormen
Wortelvormen
Bijzondere producten
Herleidingen
Vergelijkingen oplossen m.b.v. algemene vormen
Eerstegraadsvergelijkingen
Formule opstellen van eerstegraads/lineaire functie
Expressies herkennen van eerstegraads/lineaire functies.

Project

Voor een gedetailleerd overzicht van de benodigde kennis, vaardigheden en competenties wordt
verwezen naar de HBO-I standaard. Deze is te vinden in de bijlage van dit halffabricaat
Suggestie voor een project: Verstrek een projectteam van studenten de opdracht om een concept
of model voor een ICT-product te ontwikkelen, bij voorkeur in opdracht van een externe
opdrachtgever en beschreven in de vorm van een userstory. Het eindproduct kan een presentatie
zijn waarin het projectteam gemaakte keuzes beargumenteert. Er hoeft geen werkend
programma worden opgeleverd, de focus ligt op de onderliggende analyse en onderbouwing van
gemaakte keuzes .
Voor het ontwikkelen van een project kan eventueel samenwerking met het hbo gezocht worden.

De oriëntatie op hbo-opleidingen en -beroepen is aanvullend op de reguliere loopbaanoriëntatie
en -begeleiding in het mbo. In deze paragraaf worden eerst de doelen van actieve
keuzebegeleiding in Noord-Nederland toegelicht. Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor de
invulling van dit onderdeel.
De doelen van actieve keuzebegeleiding in Noord-Nederland:
De mbo’er heeft een actief keuzeproces doorlopen wanneer hij weet
1.
2.

waarom hij voor werken en/of doorleren kiest (motievenreflectie)
wat hij (niet) kan in relatie tot de te maken keuze (capaciteitenreflectie)

en dat hij:
3.
4.
5.

actief is en stappen zet ter voorbereiding van de gemaakte keuze (zelfsturing)
de manier van onderwijs op de vervolgopleiding heeft ervaren (opleidingsexploratie)
een realistisch beeld heeft van het gekozen beroepenveld (werkexploratie; netwerken)

Indien de mbo’er een hbo-opleiding kiest, dan zorgt bovenstaand proces er tevens voor dat de
mbo’er:

Orientatie op beroep en opleiding

6.
7.
8.
9.

reële verwachtingen heeft van de hbo-opleiding
weet welke inspanningen van hem worden verwacht op de hbo-opleiding
weet welke inhoudelijke voorkennis van hem gevraagd wordt
weet aan welke inschrijvings- en toelatingseisen hij moet voldoen

We gaan er vanuit dat de student zowel in het basis- en profieldeel van het kwalificatiedossier als
in het keuzedeel begeleid wordt bij het maken van loopbaankeuzes. Belangrijk is dat dit laatste
bewust en wel overwogen gebeurt en begeleiding door een slb’er speelt daarin een belangrijke
rol. De slb’er kan op basis van resultaten en gedrag kijken of een student het aan kan en met de
student in gesprek gaan over zijn/haar ambities. Een aantal interessante instrumenten over
Loopbaanbegeleiding op het mbo is te vinden op www.lob4mbo.nl.
Hoewel een keuzeproces niet altijd even gestructureerd verloopt, verloopt dit vaak van brede
oriëntatie naar steeds specifieker en meer verdiepend. Hierna volgen enkele suggesties voor de
begeleiding van de oriëntatiefase van studenten:
1.

Motievenreflectie

Er zijn verschillende motieven om voor doorstuderen op het hbo te kiezen. Laat de student zijn
motieven in kaart brengen aan de hand van http://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/mbo-hbo.
3.

Werkveld- en beroepenoriëntatie

Geef de studenten – al dan niet tijdens een stage - de opdracht om het werkveld te onderzoeken
door medewerkers in een bedrijf of organisatie te bevragen. Laat de studenten de volgende
vragen beantwoorden:
Hoe is het personeelsbestand qua opleidingsniveau opgebouwd?
Welke verschillen zie je in het bedrijf tussen werkzaamheden op mbo- en hbo nIveau?
Interview enkele medewerkers in het bedrijf die werkzaamheden op mbo- en hbo-niveau uitvoeren. Ga
na welke werkzaamheden deze personen uitvoeren, welke opleidingen zij hebben gedaan en wat de
inhoud van deze opleidingen is geweest.
Analyseer na de vraaggesprekken wat de overeenkomsten en verschillen tussen de werkzaamheden en
opleidingen van deze personen zijn. Kijk daarbij goed naar het verschil tussen mbo en hbo niveau.
Welke werkzaamheden spreekt de student het meest aan? Laat hem onderzoeken welke hboopleiding(en) je hiervoor tegenwoordig kunt volgen. Welke minoren horen daarbij?

4.

Hoorcolleges

Het volgen van hoorcolleges is een veelvoorkomende werkvorm in het hbo en vraagt specifieke
vaardigheden. Mbo’ers zullen er over het algemeen weinig tot geen ervaring mee hebben.
Daarom wordt geadviseerd om een of meer hoorcolleges op te nemen in het keuzedeel
Voorbereiding HBO. Soms zullen studenten tijdens meeloopdagen hoorcolleges kunnen volgen,
maar het is vaak ook mogelijk om dit in samenspraak met collega-docenten van het hbo te
organiseren als onderdeel van het keuzedeel.

5.

Open dagen, proefstuderen en meeloopdagen

Stimuleer studenten om open dagen van verschillende hogescholen te bezoeken en
meeloop-/oriëntatiedagen op de hogeschool van hun eerste keuze te volgen. Vraag hen om zich
ook te verdiepen in de meer praktische zaken bij het kiezen van een opleiding, zoals inschrijving,
toelatingseisen, financiering, het wonen op kamers en het studentenleven. Zie ook:
http://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/mbo-hbo/voorbereiden-overstap. Ondersteun
studenten actief in de voorbereiding van open dagen en meeloopdagen door hen vooraf vragen te
laten opstellen en achteraf te laten reflecteren.

Orientatie op beroep en opleiding (vervolg)

Kwaliteitenreflectie
Motivatie alleen is niet genoeg als voorbereiding op een vervolgstudie in het hbo. De student
moet inzicht krijgen in wat nodig is voor een hbo-opleiding, wat hij op het hbo moet doen en of hij
hiervoor geschikt is. Een suggestie is om hierbij oud-studenten in te schakelen die al studeren op
het hbo en hen voorlichting te laten verzorgen over het nut van het volgen van
doorstroomonderwijs. Ook is het mogelijk om een studievoorlichter van het hbo te benaderen om
op de mbo-instelling te komen om vragen te beantwoorden. Daarnaast kan de volgende opdracht
worden gebruikt om een student te laten reflecteren op de eigen kwaliteiten:
De opdracht bestaat uit twee onderdelen: een interview en een reflectie. Doel is dat de student zich verdiept
in relevante beroepen in het werkveld (mbo/hbo), in de vakinhoud, in relevante hbo-opleidingen en
vervolgens reflecteert op deze beroepen en opleidingen in relatie tot zijn eigen kwaliteiten. Het resultaat is
een product naar keuze van de student waarin de uitkomsten van de beide onderdelen wordt weergegeven,
bijvoorbeeld in de vorm van een (elevator)pitch/presentatie, een filmpje of een verslag.
Opdrachtbeschrijving
a)

In de interviewopdracht verzamelen studenten in tweetallen informatie over opleiding en beroep.
Aanbevolen wordt minstens twee opleidingen te bezoeken, bij voorkeur bij verschillende hogescholen.
De studenten nemen interviews af bij bijvoorbeeld docenten, hbo-studenten en in het werkveld.

b)

In de reflectieopdracht beantwoordt de student de volgende 2 vragen:

Wie ben ik? Wat zijn mijn kwaliteiten? De student onderbouwt de reflectie met voorbeelden of
geeft eigen kwaliteiten weer met behulp van metaforen.
Wat wil ik gaan doen? De student trekt een (voorlopige) conclusie over vervolgstappen in zijn
(studie)loopbaan ten aanzien van een mogelijk beroep en het volgen van een relevante hbo-opleiding.

Werkvormen
Context

Tips voor ontwikkelaar
HBO-ICT opleidingen hanteren verschillende werkvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges,
workshops en projectwerk (inclusief consulten). Een hoorcollege kenmerkt zich door een geringe
mate van interactie tussen docent en student en duurt meestal 45 tot 90 minuten. Een
hoorcollege wordt gevolgd door een groot aantal studenten (tot wel 180) tegelijk. Tijdens een
werkcollege is er meer interactie tussen student en docent, werkt de student aan opdrachten en
kan hij toelichting vragen. Het aantal studenten dat deelneemt is beperkt (tot ± 30). Binnen een
werkcollege zijn vele werkvormen mogelijk, bijvoorbeeld brainstormsessie, discussie over context
en relevante oplossingen. Soms worden hoor- en werkcolleges opgenomen en zijn ze digitaal
beschikbaar, waardoor studenten ze elders op een later moment (opnieuw) kunnen volgen.
De werkgroep adviseert om in het keuzedeel enkele hoorcolleges op te nemen, liefst te volgen op
een hogeschool in de buurt. Aan de hogeschool kan gevraagd worden om hier medewerking aan
te verlenen. Alternatief kan een hbo-docent of –student worden uitgenodigd om als gastdocent
onderdelen van het keuzedeel op de locatie van de mbo-school te verzorgen. Er zijn positieve
ervaringen met het laten verzorgen van werkcolleges door hbo-studenten. Een ander
mogelijkheid is om de mbo-studenten online colleges van de hogeschool te laten bekijken.
Aanbevolen wordt de invulling van het keuzedeel te situeren in een uitdagende en aantrekkelijke
beroepscontext. Opdrachten zijn bij voorkeur gekoppeld aan de beroepspraktijk. Mbo’ers zijn
gewend om aan projecten/opdrachten te werken. De meeste opdrachten zijn vrij concreet en in
een duidelijk gedefinieerde context. Soms is het ook goed om de opdracht minder concreet te
maken (wat is de opdracht precies? Wat wil de opdrachtgever precies?) of de context minder
duidelijk te definiëren. Dit heeft als voordeel dat de student zelf beter gaat nadenken. Vaak heeft
de opdrachtgever zelf al een oplossing voor een probleem in gedachten, hij vraagt dan deze
oplossing uit te voeren. Een hbo’er moet in staat zijn om zelf het probleem te analyseren en met
oplossingen te komen, dit kunnen ook andere oplossingen zijn dan de opdrachtgever zelf gedacht
had. Een voorbeeld van een interessante opdracht die past bij deze context is:
Geef een beschrijving van een probleem van een echte opdrachtgever en vraag studenten om een advies te
schrijven inclusief een offerte. Geef als richtlijn de omvang van het budget mee.

Examinering

Examinering
Examinering van de keuzedelen is verplicht vanaf 1 augustus 2016, maar het resultaat weegt nog
niet mee bij het al dan niet behalen van het diploma. Het streven is vanaf cohort 2018-2019 het
behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. In een later
stadium moet dus nader onderzocht worden of onderstaande opzet voldoet aan het landelijke
toezichtskader mbo en hoe het examen opgenomen wordt in de opleiding.
Een student gaat zich door middel van dit keuzedeel ook voorbereiden op de wijze van toetsing
zoals die in het hbo plaatsvindt. De toetsing in het hbo bestaat veelal uit tentamens (begrip en
toepassen van kennis), projectverslagen, projectpresentaties, practicaverslagen en
beroepsproducten. Op het hbo krijgen de studenten daarnaast vaak een oefentoets om vooraf
een beeld te krijgen hoe er beoordeeld wordt.
De werkgroep adviseert om de verschillende onderdelen in het keuzedeel Voorbereiding HBO ICT
te examineren met een presentatie over het project/de opdracht en een assessment. Naast het
product richt het assessment zich op het proces dat de student heeft doorlopen. Reflectie op
eigen leer- en ontwikkeldoelen en specifieke hbo-vaardigheden zijn hierin belangrijk. Bij specifieke
hbo-vaardigheden gaat het om de vaardigheden die niet of in mindere mate in het mbo aan bod
komen, maar in het hbo een grote rol krijgen. Een voorbeeld daarvan is onderzoek.
Een assessment bestaat uit een mondeling gesprek in aanwezigheid van de mbo-docent, een hbodocent en/of een ouderejaars hbo-student. De examenkandidaat dient van te voren
documentatie aan te leveren. De presentatie vindt plaats voorafgaand aan het assessment.

Stenden (locatie Emmen)

Bestaand doorstroomonderwijs

Alle 3e jaars studenten ICT van Alfa-college locatie Hardenberg (ook degene die niet van plan zijn om door te
stromen) volgen 1 dag per week pgo-onderwijs (modulen en projecten) bij de opleiding Informatica van
Stenden in Emmen. Bij een succesvolle afronding ontvangt de student een certificaat en vrijstellingen.
Contactpersoon voor docenten uit het mbo is Jeroen Pijpker (jeroen.pijpker@stenden.com, teamleider
Informatica)
Verantwoording tov landelijk keuzede(e)l(en)
Voor examinering van de keuzedelen gelden dezelfde kaders als voor examinering van de kwalificatie. Dat
betekent dat er voor het examen van het keuzedeel een gestandaardiseerd exameninstrument moet zijn
waarin de examenvorm, beoordelingscriteria en het proces omschreven staan. Integratie van examinering
van de kwalificatie en keuzedelen mag, maar het oordeel moet per keuzedeel herleidbaar zijn.
In Noord-Nederland is gekozen voor de driedeling Studievaardigheden, Oriëntatie op Opleiding & Beroep en
Kennis & Vaardigheden. In het Generieke keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ zijn vijf onderdelen opgenomen:
a. treft voorbereidingen voor het volgen van een hbo-opleiding
b. oriënteert zich op hbo-opleidingen en –beroepen
c. zoekt, selecteert en analyseert informatie t.b.v. een (studie)opdracht
d. werkt samen in projectgroepen
reflecteert op gedrag en resultaten
Onderdeel e komt terug in alle opdrachten / suggesties voor projecten in dit halffabricaat. De onderdelen a,
b en c komen terug in de opdrachten zoals beschreven bij opleidings- en beroepsoriëntatie. Onderdeel d
komt terug in het project dat beschreven is in dit halffabricaat.

Bijlagen:
1. Overzicht Wiskunde voor de techniek (bron: Bijlage bij MBO-Keuzedeel Voorbereiding HBO
Wiskunde voor de techniek)
2. HBO-I standaard

Bijlage 1. Overzicht Wiskunde voor de techniek
NB. Context 1 = HBO ICT

I. Algebraïsche vaardigheden (kruis: gewenst)

II. Functies en grafieken (kruis: gewenst)

III. Meetkunde (kruis: gewenst)

IV. Differentiaalrekening (kruis: gewenst)

V. Modelleren (kruis: gewenst)

Bijlage 2. Beroepstaken HBO-ICT
Bron: Domeinbeschrijving Bachelor of ICT, Stichting HBO-I, maart 2014

