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Onderwijs- en Examenregeling

ADDENDUM
Datum van ingang

Opleiding: Operator C procesvariant
Niveau: 4
Crebonummer: 90240
Cohort: 2015
Leerweg: BBL
Studieduur: 36 maanden

Keuzeruimte
01-08-2015

Beste student,

Aan het begin van je studie heb je een Onderwijs-en Examen Reglement (OER) ontvangen
en ben je geïnformeerd over het OER van jouw opleiding Operator C Proces cohort 2015.
De keuzeruimte was:
De keuzeruimte kan op verschillende manier ingevuld worden en is altijd gebaseerd op:
 Eigen keuze die jij als student maakt door zelf met een voorstel te komen. Jouw voorstel
moet wel door de school goedgekeurd worden;
 Aanbod vanuit de school dat verplicht is voor iedere student als je zelf geen keuze
maakt;
 Aanbod in overleg met het werkveld;
 Aanbod van diverse activiteiten waar jij als student uit mag kiezen.
In de praktijk onderscheiden we drie situaties:
I.

II.

III.

Je krijgt op grond van eerder behaalde activiteiten die voldoen aan de criteria
van keuzeruimte vrijstelling voor keuzeruimte (volledig of gedeeltelijk,
afhankelijk van het aantal studiebelastingsuren). Ieder onderwerp moet je
middels een speciaal aanvraagformulier ter goedkeuring aan de subexamencommissie voorleggen. Daarin moet duidelijk vermeld worden aan welke
criteria je hebt voldaan, dus de inspanningen die je hebt verricht om de
ontwikkelde competenties aan te tonen. Hiermee wordt (achteraf) invulling
gegeven op de vraaggerichte invullingen en behoeftes Pagina 6 van 22 van de
keuzeruimte. Wanneer je in de drie jaar voordat je start op de
operatoropleiding een dergelijke cursus hebt afgesloten, kan je deze alsnog
inbrengen als keuzeruimte.
Hetzelfde als punt I, maar de “eigen” onderwerpen van de student voor de
keuzeruimte worden nu tijdens de opleiding uitgevoerd. Ieder onderwerp moet
je middels een speciaal aanvraagformulier ter goedkeuring aan de subexamencommissie voorleggen. Daarin staat duidelijk vermeld aan welke criteria
je moet voldoen, dus de inspanningen die je minimaal moet verrichten om het
onderwerp succesvol te kunnen afsluiten.
Je draagt geen eigen onderwerpen voor de keuzeruimte aan waardoor de
aanbodgestuurde invulling van de keuzeruimte gebruikt wordt. Hierbij kun je
voor vijf van de zes uit te voeren projectopdrachten kiezen uit 22 verschillende
onderwerpen. Eén projectopdracht ligt al vast: ‘Begeleiden en aansturen
medewerkers’. Aan de keuzes van de vijf andere onderwerpen voor de
projectopdrachten zijn voorwaarden verbonden om er voor te zorgen dat er
keuzes in verschillende vakgebieden/domeinen worden gemaakt. Deze criteria

en de te kiezen onderwerpen staan beschreven in het leermateriaal (werkmap)
van de opleiding.

De keuzeruimte wordt:

Verdieping productieproces

Leerjaar:
3

Periode:
4

Beoordeling:
B/NB

Dat betekent dat de volgende zaken gewijzigd zijn:
De omschrijving van de keuzeruimte is aangepast.
Tijdens een bijeenkomst met jouw loopbaanbegeleider worden de wijzigingen in de
keuzeruimte met jou besproken.

