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 Applicatie- en mediaontwikkelaar

Digitale vaardigheden gevorderd
Wanneer je dit keuzedeel volgt, wordt er van je verwacht dat je specialistische informatie kunt
inwinnen en dat je zelf procedures kunt ontwikkelen voor het reproduceren en analyseren van
kennis omtrent methoden en plekken van informatie-inwinning. Dit vereist brede tot specialistische
kennis en vaardigheden.
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
Door het volgen van dit keuzedeel vergaar je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied
van communicatie, (zelf)reflectie en creativiteit. Binnen de context van je eigen werkplek en
werkzaamheden leer je steeds weer wisselende werkzaamheden uit te voeren. Voor het tonen van
ondernemend gedrag is het belangrijk dat daarbinnen ook ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit.
Je leert open te staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen. Je denkt mee en deelt
kennis en zo draag je bij aan een beter functioneren van jezelf en van je directe omgeving.
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.
Verdieping software
Software wordt tegenwoordig in veel verschillende beroepen toegepast, denk hierbij naast de
bekende ICT-beroepen ook aan administratieve beroepen en nog vele andere. In dit keuzedeel gaat
het om software die niet aan bod is gekomen in de opleiding of om software die in het verlengde ligt
van de reeds aangeboden software.
In dit keuzedeel verdiep je je in de software die van belang is voor je beroepsuitoefening en om je te
specialiseren. Je oriënteert je op je (toekomstige) arbeidsmarkt en bepaalt welke software voor jou
het meest relevant is. Je maakt je deze software eigen en past dit toe in een examen.

