
Studiekeuzecheck: Huiswerkopdracht Technische Bedrijfskunde 
Onderstaande vragen dienen om een beeld te krijgen van je motivatie voor deze opleiding.  
In de bijlage, TBK Basics, vind je alle mogelijke informatie over het beroeps- en opleidingsprofiel en hoe de opleiding is 
opgebouwd. Maak er gerust gebruik van! Stuur je ingevulde huiswerkopdracht ruim op tijd op naar: 
cindy.hoogland@inholland.nl 

Student + studentnummer: Datum: 

Motivatie voor de opleiding:  Beschrijf in je eigen woorden wat voor jou de redenen zijn dat je deze opleiding wilt gaan 
doen. Wat wil je graag leren en er het liefst uiteindelijk mee doen? (50-100 woorden). 
Maak gerust gebruik van de TBK Basics die je als bijlage aantreft. 

Aansluiting op het hoger beroepsonderwijs: Hoe is jouw startsituatie? Denk daarbij aan de beantwoording van de 
volgende vragen: Welke vooropleiding heb je (bijna) afgerond?  Wat zijn de vakken/ is het profiel? Welke van de TBK-
vakken spreken jou het meeste aan, en welke het minste? Zie pg 16 – 20 van de TBK Basics (50-100 woorden) 

Competenties TBK: In de Basics worden 8 Competenties beschreven die horen bij een Technisch Bedrijfskundige. 
Welke 3 competenties spreken jou het meeste aan en waarom? (50-100 woorden) 

Keuzezekerheid: Hoe zeker ben je van je keuze voor deze opleiding? Zet een kruis door het juiste getal 
(1 is erg onzeker, 10 is volledig overtuigd) 

     1              2    3            4              5    6             7              8    9        10  

Heb je je nog voor andere studies opgegeven? Zo ja, welke? 

Dank je wel voor het maken van deze huiswerkopdracht. Mocht je graag een gesprek willen over deze punten 
dan kun je dat hier kenbaar maken.  

Geef aan of je graag een gesprek met een contactpersoon van de opleiding wil.

. 
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