Inhoud van de modules
ROUTE Loopbaan – MBO niveau 2 en 3/4
Titel

Wat doe je?

Je leert:

Studievaardigheid

- Je verkent je kwaliteiten en motieven

- een planning maken van je studieloopbaan

- Je leert jezelf leerdoelen te stellen

- een POP en PAP maken

- Je voert leeractiviteiten uit en legt deze vast

- leerdoelen formuleren
- een portfolio inrichten
- reflecteren op je ervaringen
- je voor te bereiden op het examen

Loopbaanvaardigheid

- Je verkent de wereld van werk en arbeidskansen

- omgaan met dilemma’s

- Je gaat op zoek naar de best passende plek

- eigenschappen van werknemer 2.0

- Je bereidt je daarop voor door het ontwikkelen van

- voorbereiden op toekomstig werk

vaardigheden

- loopbaanvaardigheden

- Je benut je netwerk

- werkwaarden inzetten
- kiezen voor studievervolg of uitstroom
- netwerken

ROUTE Burgerschap – MBO niveau 2 en 3/4
Titel

Wat doe je?

Je leert:

Dimensie Politiek-

- Je verdiept je in de wereld om je heen en de

- oriënteren op onderwerpen die om politieke

juridisch
Kiezen en delen

manier waarom daar keuzes gemaakt worden
- Je levert jouw mogelijke bijdrage daarin

besluitvorming vragen
- verdiepen in democratische structuren
- herkennen van democratische basiswaarden
- vormen van de eigen mening
- actief worden binnen dit domein

Dimensie Economie

- Je verdiept je in de wereld van werken

Goed bezig

- Je geeft betekenis hieraan voor je persoonlijke

- informatie verzamelen over producten en

leven en voor de wereld om je heen

diensten
- verantwoord kiezen
- omgaan met inkomsten en uitgaven
- duurzaamheid serieus nemen
- passend werknemersgedrag tonen
- een collegiale instelling aannemen
- actief worden binnen dit domein

Dimensie SociaalSamenleven

- oriënteren op bestaande sociale verbanden

- Je verdiept je in de wereld om je heen die

Maatschappelijk

- verdiepen in bestaande culturen

samenleving heet
- Je bepaalt de rol die je daarin als actief burger in

- verdiepen in bestaande religies
- vormen van de eigen mening

wilt nemen

- actief worden binnen dit domein
Dimensie Vitaal

- Je verkent je eigen leefstijl

- bewust worden van de eigen leefstijl

Burgerschap

- Je wordt je bewust van de mate waarin jouw

- verdiepen in bestaande gezondheidsrisico’s

Welzijn

leefstijl lichamelijk en geestelijk gezond is

- inschatten van gezondheidsrisico’s
- actief werken aan de eigen gezondheid
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