
 

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 Operator C (BOL) 

Lean en creatief 
Met dit keuzedeel leer je als beginnend beroepsbeoefenaar een heldere (klant)vraag formuleren en 
op basis van de klantbehoefte kritisch kijken naar de effectiviteit van (bedrijfs)processen. 
(BOL/BBL) 

Voeding, procestechniek 
In dit keuzedeel spelen kennis over voedselveiligheid, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) en gevaren waaraan voedingsmiddelen blootstaan (bederf, besmetting) en de gevolgen die 
dat heeft voor consumenten een belangrijke rol. 
(BOL) 

Voorbereiding hbo Wiskunde voor de techniek 
Met dit keuzedeel bereid je je beter voor op een hbo-opleiding in de sector techniek. Als je dit 
keuzedeel kiest, vergroot je aanzienlijk je kansen om succesvol te zijn in het hbo. Let op: het met 
goed gevolg afsluiten van dit keuzedeel is géén formele toelatingseis voor het hbo. Extra aandacht 
voor wiskundevaardigheden en een aanzet tot de ontwikkeling van relevante wiskundige 
denkactiviteiten geven wél een betere basis bij de start van een hbo-opleiding. 
 
In het keuzedeel zijn vier domeincontexten beschreven: ICT, Built Environment, Applied Science en 
Engineering. 
(BOL) 

Specialisatie eenheidsbewerkingen 
Als je dit keuzedeel hebt gevolgd, ken je de technieken van eenheidsbewerkingen die nodig zijn om 
productontwikkeling of procesverbetering te realiseren. 
(BBL) 

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. 
(BOL/BBL) 

 
 

 

 


