
 

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 Technisch specialist personenauto’s 

 

Digitale vaardigheden basis 

Bij dit keuzedeel doe je kennis en vaardigheden op die nodig zijn bij het verzamelen van informatie, 

gegevens en content. Je leert reflecteren op je eigen mediagebruik en op de betrouwbaarheid van 

informatie. 

Duurzaamheid in het beroep D 

Door dit keuzedeel word je je ervan bewust wat duurzaamheid inhoudt. Je leert wat je daar zelf aan 

kunt doen en hoe een bedrijf duurzamer kan worden. 

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. 

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. 

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. 

 


