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Keuzedeel Persoonlijk profileren K0877 
toegespitst op beroepenwedstrijden

Docenten en studenten, beiden steken zij veel tijd in de 
voorbereiding van en deelname aan een beroepenwed-
strijd. Hoe fijn zou het zijn als deze voorbereiding mee-
telt als onderwijstijd? Met het keuzedeel Voorbereiden op 
beroepenwedstrijden is dit mogelijk. Door dit keuzedeel 
aan te bieden, begeleid je studenten tijdens officiële onder-
wijstijd. En bied je de mogelijkheid aan studenten om zich 
nog beter te leren presenteren. 

Presenteer vakmanschap als een 
professional
Of je nu stukadoor, kapper of juridisch dienstverlener bent, 
je bent goed in je vak, maar hoe presenteer je jouw vak-
manschap? Het keuzedeel K0877 Persoonlijk profileren – 
Voorbereiden op beroepenwedstrijden besteedt aandacht 
aan vaardigheden die nodig zijn om nog beter te worden in 

je vak. Naast vaktechnische vaardigheden heb je ook alge-
mene vaardigheden nodig. Denk bijvoorbeeld aan jezelf 
kunnen presenteren en omgaan met tijdsdruk. Deze vaar-
digheden komen allemaal aan bod in het lesmateriaal van 
dit keuzedeel. Daarnaast leert een student kijken naar zijn 
eigen drijfveren, talenten en ontwikkelpunten. Zo krijgen 
studenten ook inzicht in hun eigen motivatie en leren zij 
om zichzelf geloofwaardig te presenteren.

Het keuzedeel Persoonlijk profileren – Voorbereiden op 
beroepenwedstrijden is ook geschikt voor studenten die 
alleen deelnemen aan de voorrondes en voor studenten 
die uiteindelijk niet deelnemen aan wedstrijden. Studenten 
worden beter in hun vak en ze vergroten hun kansen op de 
arbeidsmarkt.

Voorbereiden op beroepenwedstrijden
Lesmateriaal

Bestellen kan via onze webshop
www.savantiswebshop.nl

papier examen docentpakket

Het lesmateriaal voor het keuzedeel Persoonlijk 
profileren – Voorbereiden op beroepenwedstrijden: 

n  Zorgt ervoor dat de voorbereiding van en deelname 
aan de beroepenwedstrijden voor zowel docenten 
als studenten meetelt als onderwijstijd 

n  Is beschikbaar op papier 

n  Wordt geleverd met een bijpassend examen
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n Officieel en erkend keuzedeel
n Uren tellen daarom mee als onderwijstijd
n Aantrekkelijk en praktisch lesmateriaal 
n Vergroot je vaktechnische vaardigheden 
n Je leert je beter presenteren
n Ontwikkeld in afstemming met World Skills


