
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Bedrijfsadministrateur / Junior assistent-accountant 

 

Oriëntatie op ondernemerschap 
Denk je dat ondernemen iets voor jou is? Dan kun je dat testen binnen dit keuzedeel. Je onderzoekt 
wat zelfstandig ondernemen inhoudt, verkent de markt waarin je je zou willen begeven en brengt in 
kaart wat er allemaal voor nodig is om een eigen bedrijf te starten. 

Voorbereiding hbo 
Als je erover denkt om na je mbo-opleiding naar het hbo te gaan, maar je weet nog niet precies naar 
welke opleiding, dan is dit een keuzedeel waar je veel aan kunt hebben. Je verkent op het hbo welke 
opleidingen er voor jou mogelijk zijn en omdat je ook een aantal colleges volgt, ervaar je hoe het 
voelt om aan het hbo te studeren. 

Ondernemerschap mbo 
Dit keuzedeel is iets voor jou wanneer je denkt dat een toekomst als ondernemer, freelancer of 
zzp’er voor jou een carrièreperspectief kan zijn. Je brengt de markt waarin je je wilt bewegen in 
kaart. Je leert een ondernemersplan schrijven en je leert wat er komt kijken bij het runnen van een 
bedrijf. Als laatste aspect leer je hoe je aan voldoende klanten komt en hoe je deze behoudt. 

Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit 
Dit verbredende keuzedeel heeft betrekking op het effectiever omgaan met culturele diversiteit 
tussen mensen aan de hand van het inzetten van interculturele sensitiviteit, interculturele 
communicatie en het tonen van betrokkenheid. 
Interculturele diversiteit is in alle onderdelen van de samenleving een bekend verschijnsel. Je leert 
deze diversiteit te herkennen, waardoor je kunt zorgen voor minder knelpunten op het gebied van 
samenwerking, aansturing en zakelijke overeenkomsten. 

Fiscale werkzaamheden in de praktijk 
Je leert bij dit keuzedeel praktische vaardigheden om aangiftes te verzorgen voor inkomstenbelasting 
en vennootschapsbelasting en kennis en vaardigheden m.b.t. loonberekeningen. Dit verhoogt je kans 
op de arbeidsmarkt. Ook komt deze kennis van pas bij de doorstroom naar en aansluiting bij het hbo, 
met name voor de studies Accountancy en (Fiscale) Economie. 

 


