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of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van

artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de

Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in

compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

die desondanksmenen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de

specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden opwww.edu-actief.nl.
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DIGITALE LEEROMGEVING
Bij sommige opdrachten heb je hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld filmpjes, formulieren of een link naar een

website. Deze staan allemaal in de digitale leeromgeving. Dit icoontje verwijst naar de digitale
leeromgeving. Om hier te komen ga je naar digitaal.boomonderwijs.nl/beroepsonderwijs.

Eerste keer inloggen in de digitale omgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag!

HBO-DOORSTROOM HANDEL
In dit keuzedeel maak je kennis met het hbo en de handelsbranche. Je onderzoekt de trends en

ontwikkelingen in de handelsbranche. En je zoekt uit welke hbo-handelsstudie het beste bij je past. Een

hbo-handelsstudie is een studie waarbij je leert om een bedrijf te gaan leiden. Dit kan in het midden- en

kleinbedrijf zijn, maar ook in de retail. Een paar voorbeelden van zulke studies zijn: Small Business en Retail

Management, Hbo Economie, TMO Fashion Business School. Om een goede keus te kunnen maken moet

je kritisch naar jezelf kijken.

Bekijk het filmpje.

Veel studenten lijkt het fantastisch om in het buitenland te studeren. Lijkt jou dat ook wel wat?

LEERDOELEN

1. Je kunt in kaart brengen welke hbo-handelsopleidingen er zijn in Nederland en in jouw

regio.

2. Je kunt een interview voorbereiden en afnemen bij studenten en docenten op een

hbo-handelsopleiding en met de resultaten van dit interview kun je weergeven hoe je het

beste doorstroomt naar het hbo.

3. Je kunt trends en ontwikkelingen in de markt herkennen en aangeven hoe je deze in je

bedrijf kunt gebruiken.

4. Je kunt kengetallen uit de branche analyseren en onderbouwd weergeven in een grafiek.

5. Je kunt Nederlandse en Engelse teksten analyseren, samenvatten en er een verslag over

schrijven.

6. Je kunt volgens de richtlijnen van het hbo een trendrapport schrijven en dit op een

onderbouwde manier presenteren.

7. Je kunt reflecteren en kritisch naar jezelf kijken met behulp van je competentiepaspoort.

8. Je kunt een vlog maken en posten.

Dit keuzedeel bestaat uit:

• Theorie, begrippen en opdrachten
Hierbij leer je over en oefen je met de praktijk. In sommige opdrachten werk je aan beroepsproducten,

deze opdrachten herken je aan .
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De beroepsproducten in dit keuzedeel zijn:

– verslag wensen hbo

– Prezi hbo-opleidingen

– verslag meeloopdagen

– blog ervaringen hbo

– vragenlijst interview

– verslag hbo-interview

– collage do's-and-don'ts hbo

– verslag trends

– verslag trendwatchers

– blog trendwatchers

– Engelse samenvatting

– verslag kengetallen branche

– verslag ontwikkelingen branche

– trendrapport

– presentatie trendrapport

– competentiepaspoort hbo-student

– competentiepaspoort van jezelf

– reflectieverslag.

• Test je kennis

Hiermee kun je zelf je kennis van de theorie testen.

• Uitdaging

Dit is het eindproduct en de afronding van het keuzedeel. Hier werk je gedurende het hele keuzedeel

naartoe. En hier word je op beoordeeld.

Voor de uitdaging van dit keuzedeel maak je een vlog. In deze vlog vertel je hoe er op het hbo gewerkt

wordt, wat de ontwikkelingen in de handelsbranche zijn, welke hbo-handelsopleiding jij zouwillen volgen

en in hoeverre jij de competenties hebt omdoor te kunnen stromen naar het hbo. Kortom: ben je geschikt

of ongeschikt!

• Theorietoets

Je docent besluit of je ter afsluiting een theorietoets maakt.
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In dit hoofdstuk onderzoek je welke hbo-handelsopleidingen er allemaal zijn in Nederland en in jouw regio.

Je gaat naar drie open dagen en vergelijkt de drie opleidingenmet elkaar. Je kiest er een uit die je hetmeeste

aanspreekt en je loopt daar een dag mee. Om erachter te komen hoe je het makkelijkst door kunt stromen

vanaf het mbo naar deze opleiding, maak je een afspraak bij deze school en interview je doorstromers en

docenten. Je probeert erachter te komen waar zij in het eerste jaar tegen aanlopen. Aan de hand van dit

interview maak je een do's-and-don'ts-collage. Dat is een overzicht van wat je wel en niet moet doen om

goed door te kunnen stromen naar een hbo-studie.

AAN HET EIND VAN DIT HOOFDSTUK

1. kun je in kaart brengenwelke hbo-handelsopleidingen er zijn in Nederland en in jouw regio

2. kun je een interview voorbereiden en afnemen bij studenten en docenten op een

hbo-handelsopleiding en met de resultaten van dit interview kun je weergeven hoe je het

beste doorstroomt naar het hbo.

Welke keuze maak ik?

2 DOORSTROMEN NAAR HET HBO
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Doorstromen naar het hbo [BP]OPDRACHT 1

Je bent bijna klaar met je mbo-studie en wat nu? Ga je verder studeren? Welke studie wil je gaan volgen en

waar ga je die volgen?

a. Praat met je medestudenten over het doorstromen naar het hbo.

Bespreek met elkaar:

• Wie willen er doorstromen naar het hbo?

• Welke studie willen ze gaan doen?

• Wat verwachten zij van het hbo?

• Wie gaan er niet verder studeren en waarom niet?

b. Schrijf een kort verslag vanmaximaal 400 woorden over dat wat in de groep is besproken en wat je zelf zou

willen.

c. Beoordeel jezelf. Zet een kruisje in de kolom die voor jou klopt.

BEOORDELING

Ik heb met mijn medestudenten besproken wat we na het mbo kunnen doen.

Ik heb een overzicht gemaakt van de mogelijkheden na het mbo.

Ik heb een kort verslag geschreven van maximaal 400 woorden over wat we in de

groep hebben besproken en wat ik zelf zou willen.

Het verslag is verzorgd en is in goed Nederlands geschreven.

StudiekeuzeOPDRACHT 2

a. Bekijk nogmaals het filmpje. Wat is voor de persoon uit het filmpje de belangrijkste reden om voor deze

studie te kiezen?

b. Zou jij deze opleiding willen volgen? Geef aan waarom wel of niet.

Drop-outs in het hboOPDRACHT 3

De laatste jaren valt in het eerste jaar van het hbo ongeveer één van de vier doorstromers van het mbo af.

Dat is opvallend veel. Natuurlijk zijn daar allerlei oorzaken voor. Misschien ken je wel mensen die al na een

halfjaar zijn gestopt met hun hbo-opleiding.

a. Bekijk het artikel op de website. Hoeveel procent van de mbo’ers stopt in het eerste jaar?

b. Waarom stoppen er zo veel mbo'ers, volgens het artikel?

c. Wat kun je er volgens jou aan doen? Motiveer je antwoord.
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Welke hbo-handelsopleiding? [BP]OPDRACHT 4

Keuzesmaken is moeilijk. We kiezen vaak datgenewaar we deminste problemen verwachten. Of we kiezen

iets omdat onze omgeving het van ons verwacht. Maar deze keuzes zijn niet altijd de beste keuzes. De beste

keuzes zijn de keuzes die jij maakt voor en vanuit jezelf. Kies dus bewust. En kies voor iets wat past bij wie

jij bent.

Welke studie kies ik?

a. Zoek op het internet naar hbo-handelsopleidingen. Bepaal voor jezelf in welke regio je zoekt. Blijf je thuis

wonen en wil je niet meer dan een uur reizen, zoek dan opleidingen die in dit gebied liggen. Maakt het je

niet uit en wil je echt weten welke opleidingen er in Nederland zijn, dan zoek je in heel Nederland. Welke

drie opleidingen spreken jou het meest aan?

b. Maak een presentatie van de drie opleidingen die jou het meest aanspreken. Laat zien welke opleidingen

het zijn en waarom je die gekozen hebt.

c. Beoordeel jezelf. Zet een kruisje in de kolom die voor jou klopt.

BEOORDELING

Ik heb drie hbo-handelsopleidingen gekozen die mij aanspreken.

Ik heb een presentatie gemaakt waarin ik uitleg waarom ik voor die opleidingen heb

gekozen.

De presentatie is duidelijk en in goed Nederlands.
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Opleidingen vergelijken [BP]OPDRACHT 5

Je gaat naar de open dagen van de drie door jou uitgezochte opleidingen. Na het bezoek vergelijk je deze

opleidingen op vijftien punten met elkaar. Dit geef je weer in een schema.

a. Zoek uit wanneer de open dagen van de drie gekozen opleidingen zijn en zet dit alvast in je agenda.

b. Voordat je naar de open dagen gaat, bedenk je vijftien punten waarop je de opleidingen met elkaar gaat

vergelijken. Bespreek deze met je docent. Je kunt hierbij gebruikmaken van het filmpje.

c. Ga naar de open dagen en beoordeel de opleidingen op de vijftien punten.

d. Maak een vergelijkingsschema van de drie opleidingen. Dit kun je doen in een schema zoals je ook bij veel

webwinkels ziet.

Voorbeeld Vergelijkingsschema van een webwinkel.
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e. Kies aan de hand van de vergelijking de opleiding van jouw voorkeur. Bepreek de keuze met je docent.

Loop een dag mee op deze opleiding om echt te proeven hoe het er op deze opleiding aan toegaat. Dan

kun je ervaren of je gevoel klopt. En je kunt studenten en docenten van de opleiding spreken.

f. Maak na de meeloopdag een verslag. Hierin zet je hoe je tot je keuze bent gekomen en of de school na

deze dag aan je verwachtingen voldoet. Het verslag moet tussen de 500 en 750 woorden zijn.

g. Beoordeel jezelf. Zet een kruisje in de kolom die voor jou klopt.

BEOORDELING

Ik heb vijftien punten bedacht waarop ik de opleidingen die ik mogelijk ga volgen

beoordeel.

Ik heb een vergelijkingsschema gemaakt.

Ik heb de opleiding van mijn voorkeur gekozen en heb een dag meegelopen.

Van de meeloopdag heb ik een verslag van 500 tot 750 woorden geschreven.

Het verslag is verzorgd en is in goed Nederlands geschreven.

Het hbo, hoe werkt dat? [BP]OPDRACHT 6

Waar loop je tegenaan wanneer je van het mbo doorstroomt naar het hbo? Wat zijn de verschillen en wat

zijn juist de overeenkomsten?

a. Bekijk het filmpje.

Wat valt je op aan de studenten?

b. Wat vonden ze moeilijk aan de overstap?

c. Vonden ze allemaal hetzelfde moeilijk? Wat zijn de verschillen?

d. Wat denk je dat je zelf moeilijk gaat vinden?

e. Wat moet je gaan bijleren naar aanleiding van wat de studenten vertellen?

f. Wat mis je in dit filmpje?

g. Bespreek de antwoorden met je docent en vul ze na jullie gesprek aan als dat nodig is.

h. Maak aan de hand van de antwoorden een blog over doorstromen naar het hbo.Maak een blog vanminimaal

600 en maximaal 700 woorden. Je kunt hierbij de website gebruiken.
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