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“ Er was sprake van veel 
wederzijdse herkenning. 
Het gevoel als mbo’er meer 
in je mars te hebben dan 
vaak wordt gedacht.”



Voorwoord
Door: Louise Elffers
Lector Beroepsonderwijs | Hogeschool van Amsterdam

Jaarlijks maken ruim 22.500 mbo-studenten de 
overstap naar het hbo. Vol verwachtingen, ambi-
ties, dromen en wensen, maar soms ook vol 
twijfels en onzekerheden. Wat staat me te wacht-
en in het hbo? Ben ik daar wel voldoende op 
voorbereid? Hoe pak ik het aan? En waar kan ik 
terecht met vragen?

Voor veel studenten is het hbo flink wennen: een 
andere omgeving, een andere manier van werken 
en ook een andere rol als student. Waar de een 
zijn draai uiteindelijk redelijk snel weet te vinden, 
hebben anderen meer moeite om hun weg te 
vinden in het hbo. Met name in de eerste maan-
den na de overstap naar het hbo vallen studenten 
afkomstig uit het mbo relatief vaak uit. Waar lopen 
deze studenten tegenaan? En hoe kunnen ze 
beter worden geholpen om de overstap naar het 
hbo met succes te maken?

We vroegen het aan de studenten zelf. Mbo-stu-
denten die de overstap naar het hbo binnenkort 
maken en hbo-studenten die de overstap vanuit 
het mbo al gemaakt hadden. Zij deelden hun 
ervaringen met elkaar en met ons. Waar lopen zij 
zélf tegenaan? Wat hebben ze nodig? Wat kan en 
moet er volgens hen beter? Onder begeleiding 
van betrokken coaches werkten teams van mbo- 
en hbo-studenten uit heel Nederland gezamenlijk 
hun ideeën uit om de overgang van het mbo naar 
het hbo te versoepelen.

Er was sprake van veel wederzijdse herkenning. 
Het gevoel als mbo’er meer in je mars te hebben 
dan vaak wordt gedacht. De ervaring in het mbo 
onvoldoende te worden voorbereid op de eisen 
die het hbo aan studenten stelt. 

De wens om als aankomend of beginnend hbo-
student op een laagdrempeliger manier informatie 
en advies te kunnen inwinnen. Het idee dat er meer 
begeleiding op maat nodig is voor studenten die de 
overstap naar het hbo maken. De handen van de 
betrokken studenten jeukten om de knelpunten die 
zij zelf rond de overgang mbo-hbo hebben ervaren 
om te buigen tot kansen.

Die energie was gedurende het gehele project 
voelbaar en vormde de kracht en inspiratie voor de 
verbeterplannen die hier worden gepresenteerd. 
De plannen zijn in deze brochure geclusterd naar 
vier thema’s: informatie over het hbo, begeleiding 
bij de overstap, vertrouwen voor mbo-studenten en 
kennismaking met hbo-vaardigheden. Vier krach-
tige pijlers waarop een succesvolle overstap van 
mbo naar hbo volgens de studenten leunt. 
Toegankelijke informatievoorziening over het hbo. 
Tijdig en gedegen kennis kunnen maken met de 
vereisten van het hbo. Persoonlijke begeleiding bij 
de overstap. En het versterken van het vertrouw-
en in het eigen - en andermans - kunnen. Het zijn 
thema’s die ook bij de lezer veel herkenning zullen 
oproepen. Maar de diversiteit van de verbeter-
plannen die studenten hebben bedacht, kan niet 
anders dan verrassen, inspireren en motiveren om 
aan de slag te gaan!

In deze brochure presenteert het StudentLab mbo-
hbo met trots alle verbeterplannen. Nu zijn de mbo- 
en hbo-instellingen aan zet. Maar op welke plannen 
de keuze uiteindelijk ook valt, en hoe deze straks 
ook verder worden uitgewerkt in de praktijk: laat het 
gesprek met de studenten ook ná deze presentatie 
van de plannen doorgaan. Want niemand kan zo 
haarfijn uitleggen wat er beter kan en moet, dan 
de student die de overstap van mbo naar hbo zelf 
maakt!



“We hadden simpelweg geen 
idee wat ons te wachten 
stond op het hbo”



“We hadden simpelweg geen 
idee wat ons te wachten 
stond op het hbo”



Informatie 
over het hbo

Het hbo biedt tal van voorlichtingsdagen en informatiefolders. Toch vinden 
mbo-studenten het knap lastig om een goed beeld te krijgen van wat studeren 
in het hbo nu precies inhoudt. Klopt mijn beeld van het hbo eigenlijk wel? Welke 
opleiding past het beste bij mij? En waar kan ik terecht met mijn vragen? Stu-
denten verdwalen nogal eens in het woud van informatie. Dat probleem hebben 
de studenten van het Studentlab opgepakt.

Zij bedachten verschillende manieren om aankomend hbo-studenten een 
realistisch beeld van het hbo te bieden. Een sleutelwoord in de projecten? 
Toegankelijkheid. Niet alleen kan informatie op een toegankelijker manier 
worden ontsloten dan nu het geval is. Ook helpt het als aankomend studenten 
met hun vragen terecht kunnen bij de échte ervaringsdeskundigen: de hbo-stu-
dent zelf. Of het nu gaat om een app, of bijeenkomsten voor en door studenten: 
als je maar een open en eerlijk antwoord krijgt op al je vragen over het hbo. 
Zodat je weet wat je straks werkelijk te wachten staat, daar in het hbo.
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Studenten aan het woord

Marjon 
Amsterdam

Na drie jaar mbo wist ik niet zeker of ik wel geschikt 
zou zijn voor het hbo. Ik kreeg geen duidelijk beeld 
van wat het hbo inhield en of ik het wel aan zou 
kunnen. Mijn mbo-instelling organiseerde verschil-
lende activiteiten, maar zoals altijd werd er vaak 
een leuk praatje gehouden om de opleidingen zo 
mooi mogelijk te laten lijken. Naast dat er informatie 
werd gegeven op mijn mbo-school, ben ik ook naar 
de hbo-instelling gegaan. De informatieverstrek-
king hier was al een stuk beter, maar zou nog wel 
beter kunnen.Tijdens mijn proefstudeerdag bij de 
hbo-instelling volgden we echte lessen en maakten 
we een voorbeeldtentamen. Dit vond ik erg fijn! Een 
betere optie lijkt mij om een langdurig project aan 
te bieden aan mbo-studenten. Zij kunnen op deze 
manier écht ervaren hoe het is om op een hbo-in-
stelling rond te lopen en op dat niveau een studie te 
volgen. 

Ismail 
Eindhoven

In mijn laatste jaar op het mbo, had ik het voor-
nemen om van het mbo door te stromen naar het 
hbo. Wanneer ik docenten om voorlichting vroeg 
over de overstap werd mij dikwijls verteld dat ik dit, 
als ‘doorstromende student’, allemaal zelf moest 
uitzoeken. “Zo werkt het nou eenmaal op het hbo..”, 
werd er nonchalant geroepen, of :”Wij zijn mbo-
docenten en geen hbo-docenten.” Na dit aan-
gehoord te hebben, heb ik besloten om zelfstandig 
de weg naar informatievoorzieningen te vinden. Zo 
ook om informatie te verzamelen over specifieke 
vervolgopleidingen. Ik heb me aangemeld voor 
open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen. 
Dat was allemaal geen probleem; het probleem 
was dat ik me te laat heb gerealiseerd dat ik alleen 
stond in mijn zoektocht. Ik voelde me genoodzaakt 
een tussenjaar te nemen om geen verkeerde stud-
iekeuze te maken. Veel studenten kampen met dit 
probleem en maken hierdoor toch een verkeerde 
studiekeuze of nemen onnodig een tussenjaar. Met 
ons plan wil ik mbo-studenten behoeden voor deze 
struikelblokken.

Ilma
Amsterdam

Ik doe een versneld traject in ICT Netwerkbeheer 
en ga me volgend schooljaar inschrijven voor een 
hbo-opleiding. Tot nu toe heb ik geen beeld van 
het hbo en de informatie die ik wel heb is alleen 
afkomstig van de open dagen die ik heb bezocht. 
Vaak biedt dat enkel maar een “perfect beeld” van 
de opleiding. Ik zou graag nog proefstudeerdagen 
willen doen, maar ervaar dat dat niet zo goed is 
georganiseerd. Wat ik nog mis in de voorlichting is 
informatie over hoe zwaar een bepaald vak is, hoe 
de sfeer in de klas en school is en hoe groot het 
niveauverschil op het hbo is in vergelijking met het 
mbo.

Saloua 
Amsterdam

Ik voelde me op het mbo onzeker omdat ik niet 
wist wat ik kon verwachten van een studie op hbo-
niveau. Daarom heb ik voor mijn overstap contact 
gehad met een ‘ervaren’ persoon; een hbo-student 
aan wie ik mijn vragen heb kunnen stellen en naar 
advies en persoonlijke ervaringen heb kunnen vra-
gen. Hierdoor veranderde mijn angst voor het hbo 
in motivatie! Ik wil me om deze reden ook richten op 
de voorlichting van mbo-studenten, omdat ik merk 
(en zelf heb ervaren) dat studenten met vragen en 
onduidelijkheden zitten.  

Courtney
Roosendaal

In het mbo hoor je helemaal niets over het hbo en 
welke mogelijkheden je daar hebt. Je moet in je 
eentje alles helemaal zelf uitzoeken, maar 
tegelijkertijd heb je daar in het drukke laatste 
mbo-jaar weinig tijd voor. Dus maar snel-snel wat 
informatie verzamelen voor 1 mei, want dan is al de 
inschrijving. Pas bij de intake in het hbo wordt voor 
het eerst een beetje duidelijk waar je aan begint.



Checklist START HBO
Coach: Ellen Haasnoot
Door: Bente van der Bijl, Fleur Tel, Joost Essenstam, Lizanne Ippel, Maaike Arkesteijn, Mark van der Bel, 
Sandra van der Burg, Sharona van Akkeren (team De Volwaardige Tijguhrs)

Waarom dit plan?
Slechts één van de acht studenten in team De Volwaar-
dige Tijguhrs heeft de overgang van het mbo naar het 
hbo als positief ervaren. Dat is echt te weinig, vond het 
team! De voorbereiding op de overstap en de 
begeleiding bij de overstap schoten in hun ogen tekort. 
Hierdoor voelen studenten zich onzeker bij de overstap 
en de start in het hbo voelt als een ware cultuurschok. 
Voor je het weet ga je twijfelen aan je keuze en je ca-
paciteiten en dringt de vraag zich op: kan ik niet beter 
stoppen? Het team wil scholen graag helpen om de 
voorbereiding en begeleiding rond de overstap van mbo 
naar hbo te verbeteren. Hoe krijg je in beeld wat er al 
goed gaat, en misschien vooral: wat er beter moet?

Opzet van het plan
Het team ontwikkelde een heuse evaluatietool, die 
mbo-scholen helpt om hun praktijken te evalueren. 
Met de checklist START HBO gaan docenten en 
studenten met elkaar in gesprek over de bege-
leiding bij de overstap. De checklist helpt scholen 
om het gesprek aan te gaan met hun studenten. 
En vice versa: studenten kunnen met de checklist 
in de hand ook gemakkelijker hun school erop 
aanspreken als zij denken dat de school nog niet 
voldoet aan alle checks.

De checklist is gebaseerd op de ervaringen van 
de studenten uit het team. Zij stelden elkaar de 
vraag: Welke elementen waren voor ons belangrijk 
om deze overstap te maken? Hieruit kwam een 
prachtig acroniem tevoorschijn (zie afbeelding)

Met de checklist in de hand werken studenten en 
docenten in het mbo aan het verbeteren van de 
voorbereiding en begeleiding op de overgang 
naar het hbo. En dat helpt mbo’ers straks aan een 
vliegende start in het hbo! 

Samenvatting van
het plan
De overgang van mbo naar hbo verloopt allerminst 
soepel voor veel studenten. Team De Volwaardige 
Tijguhrs bedacht een checklist, waarmee docenten 
en studenten kunnen nagaan op welke punten de 
overgang nog verbeterd kan worden. De checklist 
helpt scholen om hun praktijken te evalueren en 
verbeteren: wat gaat er goed en wat moet er beter?





Interactieve voorlichting 
START.HBO
Coach: Krientje Verbruggen
Door: Achraf Essaidi, Annette van Es, Ismail Osman en Paul Jacobs (team Kies Bewust)

Waarom dit plan?
Je kent ze wel, de voorlichtingsdagen. Het schoolgebouw 
is glanzend schoon, de beste studenten zijn opgetrommeld 
en de docenten vertellen enthousiast over het mooiste wat 
de opleiding te bieden heeft. Motiverend is het zeker, maar 
realistisch helaas niet altijd. En dan kan het gebeuren dat 
je als student ná je start in het hbo ontdekt dat het allemaal 
toch wat anders is dan je had gedacht en gehoopt. Met een 
deuk in je ego en een droom in duigen verlaat je dan na een 
paar maanden teleurgesteld het hbo. Zonde, vindt team Kies 
Bewust. Met hun plan moeten mbo-studenten een realistische 
voorlichting krijgen die ze goed voorbereidt op de volgende 
stap in hun schoolloopbaan.

Opzet van het plan
START.HBO is een rondreizende interactieve quiz. Een afgevaardigde van het hbo (een student, docent of bijvoorbeeld 
studieloopbaanbegeleider) gaat op bezoek bij een of meerdere mbo-instellingen. Met de quiz worden de kennis en 
verwachtingen van studenten getoetst en krijgen ze vragen en dilemma’s voorgelegd die komen kijken bij een studie op 
het hbo.

Denk aan vragen als:
 -  Kan ik het eerste jaar van opleiding wisselen?
 - Wat kost studeren eigenlijk?
 - Heb ik recht op studiefinanciering?
 - Wat zijn de slagingskansen van een mbo’er/havist/vwo’er?
 - Hoe zien de roosters eruit?
 - Welke vakken krijg ik?
 - Hoe moeilijk is het?
 - Wat zijn de meest voorkomende knelpunten voor andere doorstromers?
 - Hoe kan ik me het beste voorbereiden op de overgang?
 - Bij wie kan ik terecht als ik vastloop?

De interactieve quiz is een aanvulling op de informatie die nu op voorlichtingsdagen wordt gegeven. De interactieve 
quiz kan op meerdere manieren geïntegreerd worden in de voorlichting die gegeven wordt. Zo kan de quiz bijvoorbeeld 
ook ingezet worden op een meeloopdag. In de vertrouwde omgeving van de eigen mbo-instelling krijgen studenten 
de kans om alle informatie op het hbo op interactieve wijze te bespreken. Door te kiezen voor een quizvorm wordt de 
student gestimuleerd om na te denken over de eigen keuzes, waardoor de informatie ook beter blijft hangen. Op basis 
van de informatie die gegeven wordt, kunnen studenten een bewuste keuze maken, wat zal leiden tot minder drop-outs 
en meer gemotiveerde studenten. Realistische informatie is het sleutelwoord in dit project. Want realistische informatie is 
het beste startpunt voor de overstap naar het hbo!

Samenvatting van
het plan
Instellingen zetten graag hun beste beentje voor op 
voorlichtingsdagen om studenten te werven. Maar 
is die voorlichting wel altijd even realistisch? Team 
Kies Bewust bedacht een interactieve voorlichting 
die ervoor zorgt dat mbo-studenten met realistische 
verwachtingen kunnen beginnen aan hun 
vervolgopleiding.





Themamiddagen 
‘Interactie mbo-hbo’
Coach: Sean Vink
Door: Dana Saffar, Doha Allach, Gerhard Kosters, Iman Hassan, J.C. Pel, Kiet Nguyen, Marouan Moussi, 
Ruud van Geleuken, Chuan Xia Chen (Team WBO)

Waarom dit plan?
Team WBO heeft gemerkt dat op het hbo alles sneller 
gaat. In korte tijd moet je meer lezen, meer opdrachten 
maken en meer lesstof per week verwerken. De stap van 
de vertrouwde omgeving van het mbo naar de harde 
wereld van het hbo was voor de studenten van dit team 
niets minder dan een cultuurschok. Veel mbo-studenten 
kregen - goedbedoelde- adviezen van (mbo-)docenten, 
dat ze beter konden gaan werken dan de uitdaging aan 
te gaan om andere talenten van zichzelf te ontdekken 
in het hbo. Dat maakte de overstap naar het hbo er niet 
makkelijker op! Bovendien wordt op het hbo de praktijk-
gerichtheid van mbo’ers niet gezien als een kracht, maar 
als een zwakte. Onterecht, vindt het team. Niets is zo 
demotiverend als structureel onderschat te worden. Ter-
wijl het eigenlijk vooral een kwestie van wennen is: “We 
hadden simpelweg geen idee wat ons te wachten stond 
op het hbo”. Het team bedacht een plan om mbo’ers 
beter voor te lichten over het hbo. Zodat doorstromers 
doordachte studiekeuzes maken en ze met meer zelfver-
trouwen kunnen beginnen aan hun vervolgopleiding.

Samenvatting van
het plan
Op het hbo gaat alles sneller dan op het mbo. Om 
studenten hierop voor te bereiden bedacht team 
WBO themamiddagen die worden verzorgd door 
onderwijsinstellingen in samenwerking met 
ervaringsdeskundigen (mbo-doorstromers) en 
experts. Zij informeren de aankomende lichting stu-
denten over alles wat er komt kijken bij een vervol-
gopleiding op hbo.



Opzet van het plan
Het team bedacht een reeks van acht themamid-
dagen, die toegankelijk zijn voor alle mbo’ers die 
door willen stromen naar het hbo. De themamid-
dagen zijn niet verbonden aan een specifieke 
studierichting in het hbo. Mbo- en hbo-instellingen 
organiseren de acht studiemiddagen gezamenlijk. 
De ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning is in 
handen van een team van mbo- en hbo-docent-
en, aangevuld met enkele hbo-studenten die zelf 
vanuit het mbo zijn doorgestroomd. Die laatsten 
kunnen als ervaringsdeskundigen tijdens de the-
mamiddagen ondersteuning bieden. De middagen 
worden wekelijks aangeboden. Het project duurt 
daarmee in totaal twee maanden.

Er zijn vier thema’s vastgesteld die elk geduren-
de twee themamiddagen worden besproken. Bij 
elke themamiddag is ook een inhoudelijk expert 
aanwezig (bijvoorbeeld een docent, studieloop-
baanbegeleider, voorzitter studievereniging, 
decaan, etc.). Er is alle ruimte voor scholen om 
zelf invulling te geven aan de themamiddagen, 
maar het team meent dat de volgende vier thema’s 
in elk geval aan bod moeten komen: 

1. De keuze. Bij dit thema gaat het om vragen als: 
Wie ben je? Welke keuzes heb je wanneer je je 
mbo-studie hebt afgerond? Hoe kun je deze 
keuzes het beste voor jezelf maken?

2. De verwachting. Het blijkt voor veel door-
stromers onduidelijk wat ze kunnen 
verwachten. Hoe ziet een gemiddelde week eruit 
op het hbo? Waar kun je naartoe als je vragen 
hebt? Is het studeren te combineren met een 
bijbaantje? Hoeveel moet je lezen per week? 

3. De studiecultuur. Bij de studiecultuur gaat het 
bijvoorbeeld om studievaardigheden, taal, 
toewijding en doortastendheid, maar ook het 
studentenleven op het hbo.

4. Reflectie. In het laatste thema denken de 
studenten nog eens goed na of het hbo inderdaad 
de beste keuze voor hen is. Is het hbo wat voor 
jou? Of lijkt het je toch leuker of beter om te gaan 
werken? Lijkt het je wel leuk? Welke studie past bij 
je interesses?

De themamiddagen worden vormgegeven 
conform het werkproces van het hbo, om door-
stromers te laten wennen aan de werkvormen van 
het hbo. Zo begin je als student niet alleen beter 
geïnformeerd en zelfverzekerd aan je hbo-studie, 
maar ook als ervaringsdeskundige!



Study Together App
Coach: Ton Ammerlaan
Door: Lars Oebeles, Lynn Temmink, Marlijn Vlaskamp, Maxim Teunisse (team In De Overgang)

Waarom dit plan?
Vier van de tien mbo’ers die doorstromen naar het hbo 
wisselen tijdens het eerste jaar van studie of stoppen in 
het geheel met hun opleiding. Deze uitval wordt mede 
veroorzaakt doordat mbo’ers niet of nauwelijks zicht heb-
ben op wat er van hen verwacht wordt op het hbo. Want 
wie zich nu wil verdiepen in de overstap van mbo naar 
hbo, raakt snel het overzicht kwijt in het versnipperde 
aanbod van informatie. En dat terwijl het belangrijk is om 
goed zicht te hebben op de verschillen tussen mbo en 
hbo. Waar je bijvoorbeeld op het mbo toetsen vaak meer 
dan twee keer mag herkansen, je de docenten allemaal 
persoonlijk kent en er geen BSA of harde deadlines zijn, 
daar word je op het hbo juist op al deze punten afgerek-
end. Na de introductieperiode wordt van je verwacht dat 
je meteen de juiste studiehouding en vaardigheden be-
heerst. Voor je het weet, loop je achter en haak je af. Tijd 
om de informatievoorziening te verbeteren, vindt team In 
De Overgang!

Opzet van het plan
Om de studenten op weg te helpen bij deze stap, 
bedacht het team een gebruiksvriendelijke, infor-
matierijke en community-based app. 
Studenten kunnen de app al tijdens hun 
mbo-opleiding installeren. De student kan vervol-
gens diverse opleidingen of hogescholen ‘liken’. 
De app is 
gekoppeld aan de agenda (bijvoorbeeld via 
g-mail) van de student en brengt hem of haar op 
de hoogte van belangrijke data. Zo ben je als 
student nooit te laat voor een open dag, 
studiekeuzecheck of inschrijfmoment. 
Studenten krijgen ook de mogelijkheid zich virtueel 
in te schrijven bij een specifieke opleiding. Ze zien 
dan het lesrooster en worden tijdens toetsweken 
gewaarschuwd. Op die manier kun je digitaal al 
‘proefstuderen’. 

Via de app kunnen studenten alle belangrijke 
informatie makkelijk vinden. In een FAQ hebben 
decanen, studieloopbaanbegeleiders en 
studenten van de betrokken instituten alvast ant-
woord gegeven op veel voorkomende 
vragen. 

Denk aan algemene informatie over het hbo, 
valkuilen bij het studeren, de studielening, 
medezeggenschap in het hoger onderwijs, de 
hbo-regels, de OV-kaart, mogelijkheden voor extra 
ondersteuning, et cetera. 

Via pushberichten en quizzen worden gebruikers 
geprikkeld hun hbo-kennis alvast te vergroten. 
Denk hierbij aan het oefenen van de taal-
vaardigheid of vragen die je voorbereiden op het 
werken in projectgroepen.  

Voor wie dan nog steeds meer wil weten, is er een 
helpdesk. Die wordt bemand door hbo-studenten 
die eerder zelf de overstap vanuit het mbo hebben 
gemaakt. Door aan hun inzet studiepunten te 
verbinden, kan het extra aantrekkelijk worden voor 
oud-doorstromers om hieraan bij te dragen. 

Dankzij de app hebben doorstromers één centraal 
informatiepunt, kunnen ze vooraf al bestuderen 
wat er anders is in het hbo (virtueel meelopen) en 
zijn ze in staat om alvast een voorsprong te nemen 
op de gevraagde hbo-vaardigheden. Zo hebben 
mbo-studenten bij de overstap naar het hbo alvast 
een streepje voor!

Samenvatting van
het plan
Mbo’ers hebben vaak geen goed beeld van het 
hbo. Met de Study Together-app kunnen studenten 
proefstuderen, oefenen met lesstof op hbo-niveau, 
vragen stellen aan hbo-studenten, relevante infor-
matie vinden en op de hoogte gehouden worden 
van belangrijke evenementen. Zo weet je als student 
wat je kan verwachten op het hbo.









Begeleiding 
bij de overstap

Je hebt je goed georiënteerd op het hbo, je hebt zin in je nieuwe opleiding, 
kortom: je bent er helemaal klaar voor! Maar dan? Je weg vinden in het hbo 
is lang niet altijd makkelijk. Hoe pak je het studeren aan? Hoe maak je nieuwe 
vrienden? Waar kun je terecht met vragen? En wat doe je als het niet helemaal 
verloopt zoals je had gehoopt? Het zijn vragen waar vrijwel elke mbo-student die 
naar het hbo overstapt mee te maken krijgt. De studenten van het Studentlab 
gingen op zoek naar antwoorden.

De teams ontwikkelden verschillende plannen om studenten beter te begeleiden 
bij de overstap. Persoonlijke begeleiding staat daarbij op één. Of het nu is via 
een app die studenten koppelt aan een studiemaatje, of een hbo-student die 
mbo-studenten coacht: als de student zijn of haar vraag maar op een laagdrem-
pelige en directe manier kan stellen aan een ervaringsdeskundige. En vergeet 
ook de mbo-docenten niet: ook zíj moeten goed weten hoe het hbo in elkaar 
steekt om hun studenten goed te begeleiden bij de overstap!
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Studenten aan het woord

Renske
Leeuwarden
 
Ik had al jaren een motivatieprobleem en kwam 
er goed mee weg. Met minimale inzet behaalde ik 
acceptabele resultaten, tot ik ook ging spijbelen. 
Ik bleef een jaar zitten en koos vervolgens voor af-
stromen naar een lager niveau, waar ik op dezelfde 
ongemotiveerde manier doorging. Wat mijn doel 
is, heb ik duidelijk voor ogen, maar ik kan me er 
moeilijk toe zetten om te doen wat daarvoor nodig 
is. Toen ik op het hbo startte, liep ik tegen de lamp. 
Het werk stapelde zich op en daardoor had ik een 
enorme achterstand en zodoende studievertraging. 
Ik kreeg pas begeleiding toen het fout ging, terwijl 
ik daar wel eerder behoefte aan had. Iemand vroeg 
mij: “Hoe denk je dat je je problemen kunt oplos-
sen?”. Inmiddels ben ik op de goede weg en ben 
ervan overtuigd dat deze vragende begeleiding een 
positief aspect kan zijn in ieders studieloopbaan. 

Youssra 
Utrecht

Ik ben momenteel bezig met het afronden van mijn 
mbo-opleiding. Ik ben ook bezig met de overstap 
van het mbo naar het hbo, maar ik merk dat ik er 
echt alleen voor sta. Hierdoor voel ik mij machte-
loos. Ik weet niet goed wat mij te wachten staat op 
het hbo. Ik had graag gehad dat ik op dit gebied 
beter werd begeleid, vooral omdat ik naast de 
drukte van het alledaagse leven geen tijd heb ge-
had om aan een meeloopdagen en open dag mee 
te doen. 

Joep 
Den Haag

Lang wist ik niet welke richting ik op wilde binnen 
mijn opleiding op het mbo. Ik zag dat veel medestu-
denten uitvielen omdat zij niet de juiste keuze had-
den gemaakt en ik denk dat de oorzaak daarvan 
de slechte begeleiding is. In mijn ervaring heb ik 
weinig persoonlijke begeleiding gehad. Ik denk dat 
dit ook het belangrijkste probleem is. Zonder goede 
begeleiding of coaching krijgen studenten geen 
goed inzicht in wat ze daadwerkelijk willen met hun 
toekomst en worden ze onvoldoende voorbereid 
op de verantwoordelijkheden op het hbo. Ik heb de 
verkeerde mbo-opleiding gekozen en wilde niet de-
zelfde fout maken in het hbo. Daarom wil ik andere 
mbo-studenten behoeden dezelfde fout te maken. 

Elif 
Zwolle

Voordat ik begon aan mijn hbo-opleiding was ik 
enorm gemotiveerd. Ik was ervan overtuigd dat 
ik de verslagen en opdrachten zou halen, maar 
meer moeite zou hebben met de tentamens. Het 
tegenovergestelde was juist het geval. De 
tentamens haalde ik, maar de opdrachten en 
verslagen bleven onvoldoende. Dit frustreerde mij 
en daarom heb ik bijles genomen om mijn taalvaar-
digheid te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat 
wanneer studenten ongemotiveerd starten met een 
hbo studie, ze falen of het idee hebben dat ze het 
niet aankunnen. Dat is niet zo! Wanneer ze goed 
begeleid worden bij die overstap, behouden ze de 
motivatie en geven ze minder snel op. Ze worden 
aangespoord om door te blijven gaan en niet te 
denken dat ze het niet aankunnen. 

Farida 
Den Haag

Ik ben een echte stapelaar. Ik ben in het mbo 
begonnen op niveau 2 en ben nu bezig met een 
hbo-opleiding. Ik had een moeilijke thuissituatie en 
heb een tijdje niet op school gezeten. Ik besefte 
toen dat dit niet het pad was dat ik wilde bewan-
delen in mijn leven. Toen ben ik aan mijn niveau-
2-opleiding begonnen. Dit was een bijzondere 
opleiding omdat het een combinatie van coaching 
en educatie was. Deze opleiding heeft mij erg ge-
holpen in de overgang van mbo-niveau 2 naar 3 en 
uiteindelijk met de overgang van het mbo naar het 
hbo. De docenten hebben mij heel erg gemotiveerd 
en geholpen in het verbeteren van mijn zelfbeeld. 
Doordat ze in mij geloofden, deed ik dat ook en had 
ik niet het idee dat ik er alleen voor stond. Ik leerde 
bovendien om verantwoordelijkheid te nemen over 
mijn keuzes en om te denken in oplossingen in 
plaats van problemen. Het niveauverschil tussen 
het mbo en het hbo ervoer ik als gigantisch, maar 
door de coaching die ik toen heb gehad ben ik er 
goed doorheen gekomen. Daarom zou ik dit willen 
doorgeven aan andere mbo-studenten. Ik ben ervan 
overtuigd dat ik niet was gestart op het hbo, of 
dat ik was uitgevallen, als ik die coaching niet had 
gehad. 



De SkillsCoach
Coach: Antoinette Lieftink
Door: Annemiek Fix, Carien Bargboer, Erdo Fidan, Gera Logtenberg, Melanie Kamsma, Mike Warmelts,
Sam van Alst, Tiemen Brouwer (Team ZES)

Waarom dit plan?
De stap van het mbo naar hbo is niet makkelijk. Student-
en van team Zes merkten dat ze in het mbo te weinig 
kennis hadden opgedaan over de studievaardigheden 
die je nodig hebt in het hbo. De start in het hbo verloopt 
daardoor moeizaam: het kost veel tijd, energie en kennis 
om je weg te vinden in het hbo. Naast de geboden 
studieloopbaanbegeleiding kunnen studenten daarom 
wel wat extra begeleiding gebruiken bij de overgang. Eén 
van de studenten uit het team kreeg die extra 
begeleiding wel en plukt daar nog altijd de vruchten 
van. Met name de voorbereiding op ‘hbo-skills’ was 
waardevol. Zulke begeleiding gunt team Zes elke door-
stromende mbo-student wel!

Opzet van het plan
Het team bedacht hiertoe het programma Skills-
Coach: een samenwerking tussen een 
tweedejaars hbo-student en een laatstejaars 
mbo-student. De hbo-student coacht de
mbo-student in het verbeteren en ontwikkelen van 
de voor het hbo benodigde studievaardigheden. 
Daarbij staan plannen, leren leren, concentratie, 
zelfreflectie, motivatie, talentmanagement en zelf-
standigheid centraal.

Het programma start in het laatste leerjaar van het 
mbo. Vanaf het tweede deel van het afstudeerjaar 
zijn de mbo-studenten volop bezig met de keuze 
om verder te gaan studeren of om te gaan werken. 
Studenten die de overstap naar het hbo willen 
maken, kunnen deelnemen aan SkillsCoach. Zij 
worden gekoppeld aan een tweedejaars 
hbo-student. Op afspraak helpt de hbo-student 
circa één uur per week bij de ontwikkeling van 
hbo-vaardigheden, door zijn of haar kennis, 
ervaring en tips over te dragen.

Nadat mbo-studenten de overstap naar het hbo 
hebben gemaakt, kunnen ze de eerste tien weken 
circa twee uur per week met de SkillCoach 
samenkomen, om studievaardigheden te ver-
beteren en voorbereiding te treffen voor de eerste 
tentamenweek. De SkillsCoach helpt de eerste-
jaars hbo-student verder om zijn of haar weg te 
vinden in het gebouw. Na de eerste tien weken 
wordt de intensiteit van de coaching 
teruggeschroefd: op jaarbasis kan dan nog in 
totaal één week aan coaching worden besteed.

De combinatie van voorbereiding op de overgang 
en nazorg na de overgang, vormt de sleutel van dit 
plan. Het duurzame karakter van het coachingstra-
ject helpt studenten om de lastige overstap van 
mbo naar hbo te maken. Ze worden individueel 
op weg geholpen, zowel voor als na de overstap. 
Hierdoor ontstaat er sneller binding tussen de 
doorstromende student en het hbo en dat vergroot 
de kans op studiesucces. Het SkillsCoach-pro-
gramma kan bovendien een duurzame oplossing 
bieden, doordat het jaarlijks herhaald kan worden. 
De SkillsCoach is here to stay!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten voelen zich onvoldoende voorbereid 
op het hbo. Ze zouden graag een extra steuntje in 
de rug krijgen. Team ZES pleit voor een SkillsCoach: 
een tweedejaars hbo-student die mbo-studenten 
begeleidt bij de overstap. Van het laatste jaar in het 
mbo tot en met het eerste jaar op het hbo.









De lessen-database
Coach: Lotte Beernink
Door: Alain Buijserd, Charissa van Werkhooven, Dagmar Willemse, Remco Walsteijn, 
Sylvia Kragtwijk, Youssra Chaït (team Student Squad)

Waarom dit plan?
De studieloopbaanbegeleiding op het mbo is voor 
studenten die naar het hbo willen niet altijd voldoende. 
Zij ervaren de overgang van mbo naar hbo daardoor als 
groot en hebben het gevoel daar te weinig op voorbereid 
te zijn. Er zijn zoveel dingen anders in het hbo! Zou het 
niet helpen om daar beter op voorbereid te worden in 
het hbo? Maar voor mbo-docenten is het ook niet altijd 
makkelijk om goed te weten hoe het eraan toe gaat in het 
hbo en hun studenten hierop voor te bereiden. 
Het bestaande materiaal dat in de studieloopbaan-
begeleiding wordt gebruikt, is volgens de studenten 
van team Student Squad te weinig concreet om ze te 
helpen bij de overgang naar het hbo. De mbo-docent 
moet bovendien teveel zoeken naar geschikt materiaal. 
Hoe handig is het als er uitgewerkte lessen beschikbaar 
worden gesteld via één online platform?

Opzet van het plan
De lessen-database biedt hulp! En een stuk meer 
duidelijkheid. Middels een online platform (een 
nieuw te ontwikkelen website of geïntegreerd met 
een bestaand platform) worden lessen beschik-
baar gesteld aan mbo-docenten. De database is 
alleen toegankelijk voor docenten.

De lessen hebben betrekking op wat studenten 
tijdens en na de overgang naar het hbo te 
wachten staat. Dit kan zowel gaan om klassikale 
lessen als om materialen die kunnen worden in-
gezet in één-op-één-gesprekken. Het verzamelen 
en bijstellen van geschikt materiaal zal in handen 
liggen van LOB-coördinatoren of een LOB-werk-
groep.

Docenten die met de lessen aan de slag gaan, 
volgen hiervoor een training. In de training wordt 
het gebruik van de lessen uitgelegd, met veel 
ruimte voor inbreng van de docenten die de 
training volgen. Welke ervaringen hebben zij met 
de lessen? Wat werkt wel en wat juist helemaal 
niet? Zijn er nog nieuwe methodes, materialen, 
testen etc. die gebruikt zouden kunnen worden? 
De inbreng van de docenten wordt verwerkt in de 
lessen. 

 
 
Bij het geven van de lessen dienen docenten ook 
tijd in te ruimen voor individuele gesprekken met 
mbo-studenten. In die individuele gesprekken is 
het belangrijk dat de docenten aansturen op het 
versterken van de zelfstandigheid van studenten. 
Dit is immers een belangrijke vaardigheid in het 
hbo, waar veel mbo-studenten in het begin mee 
worstelen. Van studenten wordt verwacht dat ze 
actief deelnemen aan zowel de klassikale lessen 
als de gesprekken met hun docent / studieloop-
baanbegeleider.

Met de lessen-database worden mbo-docenten in 
staat gesteld om mbo-studenten beter te bege-
leiden op weg naar het hbo. En daar hebben de 
studenten op hun beurt veel baat bij. Ze weten 
beter wat ze kunnen verwachten van het hbo en 
zijn daardoor startklaar voor de overstap. Als do-
centen profiteren, profiteren de studenten immers 
ook. Ziedaar: twee kanten van dezelfde medaille!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten beginnen nogal eens met verkeerde 
verwachtingen aan het hbo. En mbo-docenten weten 
niet altijd goed hoe ze studenten op het hbo kunnen 
voorbereiden. Team Student Squad bedacht een 
online lessen-database die mbo-docenten kunnen 
gebruiken bij de studie- en loopbaanbegeleiding.





Studentmentoren
Coach: Luciënne Ooijman
Door: Arjan Herder, Kim Son Chu, Lisanne Hesseling, René Visser, Rosa Nab, 
Sanne Kuiper, Ylse van Egmond (team De Papegaaien)

Waarom dit plan?
Mbo-studenten voelen zich niet altijd gehoord en soms 
zelfs ondergewaardeerd door hun docenten op het mbo. 
Ze worden bijvoorbeeld vaak openlijk ontmoedigd om 
verder te studeren in het hbo. Daardoor gaan ze twijfelen 
aan hun mogelijkheden om een hbo-diploma te behalen. 
Ook hebben studenten in het mbo vaak een onjuist beeld 
van het hbo en worden ze onvoldoende voorbereid op de 
zelfstandigheid die daar van hen wordt verwacht. Kortom, 
er gaapt een grote kloof voor studenten tussen mbo en 
hbo, concludeert team De Papegaaien. Door studenten 
laagdrempeliger te begeleiden bij de overgang, 
met ruimte en aandacht voor realistische 
informatie en mogelijke hulpvragen, kan de kloof 
een stuk kleiner worden gemaakt.

Opzet van het plan
Het team zet hiervoor hbo-studenten als mentor 
in voor mbo-studenten die doorstromen naar het 
hbo. De mentor begeleidt doorstromers zo’n 9 à 
10 maanden, van het laatste kwartaal in het mbo 
tot en met het tweede kwartaal in het hbo. 
De mentor is voor de mbo’ers een rolmodel en 
ervaringsdeskundige, die gemakkelijk aanspreek-
baar is voor informatie en hulp. 

De hbo-studenten begeleiden als mentor elk een 
paar mbo-studenten (mentees) en hebben als 
taak om vragen te beantwoorden van hun men-
tees, ze wegwijs te maken in het hbo en indien 
nodig te trainen. Hoe vaak de mentoren contact 
hebben met hun mentees hangt af van de keuzes 
en mogelijkheden van de betrokken onderwijsin-
stellingen, maar ook van de behoefte aan contact 
van de individuele mentees. De mentoren ont-
vangen als beloning voor hun werk studiepunten, 
bijvoorbeeld binnen het SLB-studieonderdeel van 
de betreffende opleiding.

Het project wordt georganiseerd door twee 
studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers), één uit het 
mbo en één uit het hbo. 
 

Zij inventariseren vooraf hoeveel mbo-student-
en een mentor willen en hoeveel hbo-studenten 
mentor willen worden. Tijdens het project onder-
steunen de SLB’ers de mentoren. Zij monitoren of 
er eventueel knelpunten zijn en ze gaan na of de 
mentoren voldoende inzet tonen om hun studie- 
punten te verdienen. Ook zorgen de SLB’ers aan 
het begin van het project voor een kennismakings-
bijeenkomst, waarin de mbo-studenten zelf hun 
mentoren mogen kiezen. 

Dankzij de begeleiding door hun mentor zullen de 
deelnemende mbo-studenten goed geïnformeerd 
en beter voorbereid de overstap maken. Hierdoor 
stijgt hun zelfvertrouwen en zullen zij zich sneller 
thuis voelen op het hbo. Ze vinden met behulp 
van hun mentor makkelijker hun weg in het hbo. 
Geïnformeerd en voorbereid zijn, zelfvertrouwen, 
je thuisvoelen en je weg vinden: dat zijn volgens 
team De Papegaaien de ingrediënten voor een 
vliegende start in het hbo en dus  
voor studiesucces!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten hebben vaak een onjuist beeld van 
het hbo en hun kansen op studiesucces. In het plan 
van team De papegaaien krijgen zij daarom een 
hbo-student als mentor, die hen begeleidt in de 
overgang van eind-mbo naar begin-hbo. Zo worden 
studenten op tijd wegwijs gemaakt in het hbo en 
kunnen ze bij studieproblemen gemakkelijker 
hulp vragen.





Persoonsgerichte SLB
Coach: Marieke Cornelisse
Door: Doaa Abdul Hussain, Kim Hettema, Marco van Diepen, Ranjdar Fouad,  
Renske Groeneveld (team Gearwurkje)

Waarom dit plan?
Studenten van team Gearwurkje misten in de begeleiding 
op het mbo een benadering die gericht is op persoonlijke 
kwaliteiten en talenten. Studenten die geen klik voelen 
met hun klas of coach zullen moeizaam persoonlijke 
aangelegenheden delen. Daarnaast speelt de vraag of 
docenten in de huidige prestatiegerichte 
begeleidingsvormen genoeg ruimte hebben om te voor-
zien in persoonlijke behoeften en leervragen. Begeleid-
ing door een coach die echt bij de student past, helpt 
studenten meer gemotiveerd te raken en te reflecteren op 
hun talenten en ontwikkelmogelijkheden. 

Opzet van het plan
Team Gearwurkje bedacht een persoonlijk SLB-traject, dat bestaat uit drie onderdelen: (1) het matchen van elke student 
aan een zelfgekozen docent die hem of haar gedurende zijn opleiding begeleidt; (2) een training voor de begeleidende 
docenten; en (3) het creëren van heterogene SLB-groepen binnen afdelingen. 

De docenten gaan per afdeling studenten met verschillende opleidingsachtergronden begeleiden. De student wordt 
gematched aan een docent van zijn voorkeur. Hiervoor maakt elke docent een anoniem profiel a.d.h.v. afbeeldingen of 
steekwoorden die hem of haar typeren. Vervolgens kiezen studenten enkele (docent-)profielen met wie ze willen kennis-
maken. Deze kennismakingsgesprekken vinden plaats in speeddaterondes. Op basis van de eerste twee voorkeuren van 
studenten en middels een digitale matchtool wordt de definitieve slb-match gemaakt. Dit begeleidingstraject treedt in vanaf 
leerjaar 2, wanneer studenten meer binding hebben met de klas en ervaring met coachings/slb-gesprekken. Tegen die tijd 
hebben studenten meer zicht op hun behoeftes aangaande hun verdere begeleiding.

De focus van de training van de docenten ligt op persoonsgerichte coaching (motivatie, open houding, talentgericht 
benaderen, growth mindset e.d.). De docenten krijgen in de training een basis die voor iedereen gelijk is, maar kunnen 
daarnaast ‘in zichzelf duiken’ en kijken waar zij in willen uitblinken: “als een parel in een oester”, aldus het team.

Team Gearwurkje raadt aan kleine begeleidingsgroepjes samen te stellen. Daarmee worden de gesprekken intiemer en 
toegankelijker en kunnen docenten beter behoeftes aanvoelen en individuele gesprekken plannen. 

Het persoonlijke SLB-traject heeft een aantal voordelen:
 - Coach-uren gaan niet op aan de uitleg van opdrachten, maar zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling   
  en aandacht voor de studenten. Studenten worden geactiveerd om echt met zichzelf aan de slag te gaan. 
 - Ook docenten worden getriggerd zichzelf te ontwikkelen. Dit geeft ze meer gelegenheid om aandacht 
  te besteden aan studenten.
 - Studenten van verschillende opleidingen leren van elkaar. Zodoende wordt hun horizon verruimd.
 - Studenten kiezen zelf hun coach en bepalen gezamenlijk waar de begeleiding over gaat. Dit geeft hun   
  autonomie en maakt hen meester maakt van hun eigen leerproces. Ze krijgen meer (zelf)vertrouwen in   
  hun eigen kennen en kunnen.

Met aandacht voor wat er zich onder het oppervlak afspeelt, gaan student én docent beter zwemmen en voelt iedereen 
zich als een vis in het water. En voor zo’n blije vis is de overgang naar hbo of werkveld geen sprong in het diepe!

Samenvatting van
het plan
Studenten die de overstap van mbo naar hbo 
maken, zouden wel wat meer persoonlijke aandacht 
en begeleiding kunnen gebruiken. Team Gear-
wurkje bedacht een persoonlijk matchingsysteem, 
waarin mbo-studenten worden gekoppeld aan een 
coach die helpt bij het ontwikkelen van soft skills en 
zelfkennis.









Brain & Bootcamp
Coach: Marleen de Sterke
Door: Chanel Huizing, Deniz Aydin, Kadjel Rakhan, Nicky Nijhuis, Nishanthi Rajaratnam, Pim van Dam, Romee 
Simmelink, Silvie Peters, Varida Buitenhuis (team Sky is the limit)

Waarom dit plan?
Na de overgang van mbo naar hbo hebben studenten 
soms moeite zichzelf te motiveren en het uiterste uit 
zichzelf te halen. Want na de overstap gaat het heus niet 
allemaal vanzelf van een leien dakje. Maar die motivatie, 
weten waarvoor je studeert, is toch echt een eerste 
vereiste voor studiesucces. Het is belangrijk om vast 
te houden aan je dromen, the sky is the limit! Bij moti-
vatiegebrek ligt studie-uitval als gemakkelijke uitweg op 
de loer.

Team Sky is the limit wil studenten helpen om met 
voldoende motivatie, zelfkennis en zelfvertrouwen de 
overstap naar het hbo te maken. Ze moeten hun 
verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en bij te-
genslag voldoende veerkracht hebben. Het team liet zich 
bij het maken van hun plan inspireren door de 
positieve ervaringen van enkele teamleden met coaching 
en begeleiding. 

Opzet van het plan
Het Brain & Bootcamp biedt mbo-studenten 
coaching en begeleiding in het laatste jaar van het 
mbo. Het Brain & Bootcamp vervangt wat het team 
betreft de bestaande studieloopbaanbegeleiding 
in het mbo. 

Het Brain & Bootcamp bestaat uit drie stappen:
 - persoonlijke verhalen
 - coaching
 - bootcamp

De persoonlijke verhalen vormen de introductie 
van het coachingstraject. Studenten delen hun 
persoonlijke verhalen en ervaringen met elkaar. 
Waar willen zij over 50 jaar staan? Wat hebben ze 
dan bereikt? Wat is hun droom?

Tijdens het daarop volgende coachingstraject 
worden deze dromen uitgebreid besproken door 
middel van een ‘dromenbal’. Die wordt 
rondgegooid en ieder die de bal vangt vertelt zijn 
of haar allergrootste droom. Samen met de coach 
wordt vervolgens gekeken wat er nodig is om 
deze droom te bereiken. En vooral wat de student 
zelf zou kunnen doen om zijn of haar droom te 
verwezenlijken.

Ten slotte doen de studenten samen een boot-
camp met elkaar. Daarin leren ze zichzelf tot het 
uiterste te drijven. 

Voor de uitvoering van het Brain & Bootcamp zijn 
in eerste instantie een ervaren coach en een 
ervaren bootcamp-instructeur nodig. Het team 
stelt voor dat in het eerste (test)jaar ook een 
enthousiast lid van hun team meehelpt bij de 
organisatie. Later kunnen oud-deelnemers van het 
project die rol overnemen – na een voorbereiding 
door middel van een kort ‘train-de-trainer’-pro-
gramma – samen met geprofessionaliseerde 
docenten.

Het project draait om enkele belangrijke kern-
waarde, zoals geloven in jezelf, oplossingsgericht 
zijn, leren verantwoordelijkheid te nemen, 
samenwerken, hulp vragen, je kwetsbaar durven 
op te stellen en je autonomie ontwikkelen. Dankzij 
het Brain & Bootcamp weet een student wat zijn of 
haar kwaliteiten en valkuilen zijn. De student weet 
waar hij heen wil en dus ook waarvoor hij studeert. 
En juist dát is zo belangrijk om jezelf te motiveren 
voor een studie: als je maar weet waarvoor je het 
doet!

Samenvatting van
het plan
Motivatie is een eerste vereiste voor studiesucces, 
vindt team Sky Is The Limit. Als motivatie ontbreekt, 
dreigt studieuitval. In een Brain & Bootcamp ont-
dekken studenten in hun laatste jaar mbo wat hun 
dromen en ambities zijn, en leren zij het uiterste van 
zichzelf te eisen. Want zelfbewuste en gemotiveerde 
studenten hebben meer kans op succes in het hbo.





Hbo-ervaringsproject
Coach: Nathalie Rompen
Door: Ilma Gusti, Ireen Molema, Kineta Agyemang, Marjon Hooikammer (team De Ontwikkelaars)

Waarom dit plan?
Mbo-studenten die willen doorstuderen, vinden het lastig 
een goed beeld te krijgen van het hbo. Dat maakt het 
moeilijk om een weloverwogen studiekeuze te maken. De 
ervaring op de opleiding wijkt vaak behoorlijk af van het 
- rooskleurige - beeld dat de open dagen van hogescho-
len studenten geven. Een bewuste studiekeuze en een 
grondige voorbereiding op het hbo vragen om meer tijd 
en aandacht. Team De Ontwikkelaars vindt dat mbo-stu-
denten het hbo echt moeten kunnen ervaren om een 
weloverwogen keuze te maken. Je zou onder meer ken-
nis moeten kunnen maken met onderzoeksvaardigheden, 
de hoeveelheid leerstof, de mate van zelfstandigheid die 
nodig is voor het volgen van colleges en het leren voor 
een tentamen, de benodigde studievaardigheden en 
de cultuur en sfeer op een hogeschool. Een realistische 
hbo-ervaring, daar gaat het om!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten krijgen op basis van de voorlicht-
ingsdagen vaak geen goed en realistisch beeld 
van het hbo. Team De Ontwikkelaars bedacht een 
levensechte onderwijservaring waarin mbo’ers op 
hbo-niveau een project uitvoeren, college volgen en 
tentamen doen. Die ervaring helpt om een welover-
wogen studiekeuze te maken en zich beter voor te 
bereiden op het hbo.



Opzet van het plan
Het team bedacht het hbo-ervaringsproject, dat 
mbo-studenten een persoonlijke en realistische 
hbo-ervaring biedt. In dit project volgen mbo-studenten 
samen vier weken lang, één dag in de week, een aantal 
activiteiten op hbo-niveau: 
 - De studenten werken samen aan een   
  leerproject en presenteren daarvan 
  het resultaat.
 - Ze volgen colleges en krijgen huiswerk.
 - Ze maken een tentamen over de 
  bestudeerde stof.
 - Ze krijgen feedback op hun project en   
  hun tentamen.

De leerprojecten worden ontwikkeld door hbo-docenten, 
bij voorkeur in samenwerking met ouderejaars 
hbo-studenten met een mbo-achtergrond. De hbo-
docenten leiden ook de bijeenkomsten, geven de col-
leges, stellen het huiswerk en het tentamen samen en 
geven feedback op hbo-niveau. De leerprojecten kunnen 
verschillen per opleiding en worden zo ontworpen, dat ze 
een realistisch beeld geven van studeren in het hbo. Er 
zal in ieder geval gefocust worden op het samenwerken 
in groepen (onderzoek doen) en het leren van theorie. 

Op de eerste dag krijgen de deelnemers een introductie 
met uitleg over hun leerproject. Ze maken kennis met de 
andere deelnemers en starten voor het eerst samen aan 
hun project, onder begeleiding van hun coach. 
Verder krijgen de mbo’ers een college op hbo-niveau dat 
relevant is voor hun project en krijgen ze huiswerk mee 

dat bestaat uit zowel leerwerk als een opdracht in het kader 
van hun project. Tijdens de tweede bijeenkomst krijgen de 
deelnemers opnieuw een relevant college en hebben zij 
weer tijd om aan hun project verder te werken. Op de derde 
dag maken de studenten een tentamen over de stof die ze 
in de twee colleges en thuis als huiswerk hebben 
bestudeerd. Later op de dag werken ze hun project verder 
uit. Op de laatste dag krijgen de deelnemers de uitslag van 
het tentamen en feedback van de hbo-docent. Ook 
presenteren ze hun project en evalueren dat met hun 
coach.

Tijdens het hele ervaringsproject worden mbo-studenten 
gecoacht door ouderejaars hbo-studenten, die bij voorkeur 
ook zelf zijn overgestapt vanuit het mbo. De coach 
begeleidt de studenten niet alleen op de projectdagen, 
maar ook tussentijds. Ze begeleiden bij de uitvoering van 
de leerprojecten en houden nabesprekingen na de 
colleges. Samen met de mbo-student reflecteren ze op 
vragen als: Wat vond je van de vorm en inhoud van de 
colleges? Lukt het om zelfstandig het studiemateriaal goed 
te bestuderen? Vind je de werkdruk van het project goed te 
combineren met je eigen studie of met je bijbaan? Na afloop 
van de cyclus evalueren mbo-studenten en coaches samen 
het hele hbo-ervaringsproject.

Met het hbo-ervaringsproject ervaren mbo-studenten aan 
den lijve hoe het is om op hbo-niveau te werken en leren. 
Ze weten beter wat er nodig is om succesvol te studeren, 
en waar zij zelf tegenaan kunnen lopen. Zo’n ervaring vertelt 
een stuk meer dan een voorlichtingsdag. Met het 
hbo-ervaringsproject maken studenten de overstap van 
mbo naar hbo weloverwogen, gemotiveerd, gepokt én 
gemazeld!



Make-it-easy App
Coach: Nina Blussé
Door: Aname Sheikh, Mohammed Nassiri, Neil van Leuven, Saloua Oumoulid, Seref Halici, Sterre Booij, 
Violetta Ignateva (team Make It Easy)

Waarom dit plan?
Als mbo-student weet je vaak niet wat je moet verwacht-
en van het hbo. Veel studenten ervaren dat ze onvol-
doende worden voorgelicht, begeleid en voorbereid. 
Daar word je onzeker van! Het maakt de drempel naar 
het hbo bovendien te hoog. Team Make It Easy zocht 
naar mogelijkheden om in één klap vier verbeteringen te 
realiseren:
 - De voorlichting over het hbo verbetert.
 - Het zelfvertrouwen van studenten
  wordt versterkt.
 - De begeleiding van studenten wordt    
  laagdrempeliger.
 - De motivatie van studenten verbetert.

En dat alles tezamen moet maken dat de overstap van 
mbo naar hbo zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Opzet van het plan
De Make-it-easy App biedt mbo-studenten online 
begeleiding op maat via hun smartphone. De app 
biedt studenten relevante informatie en online 
begeleiding.

Via een keuzemenu kunnen studenten informatie 
vinden over allerlei thema’s, zoals de agenda’s 
van hogescholen, de eigen studievoortgang, 
financiële aspecten van studeren (o.a. 
studiefinanciering), actueel nieuws en 
mededelingen (bv. inschrijfdata).

Daarnaast kunnen mbo-studenten in de app een 
hbo-buddy kiezen, die ze online begeleidt. Zo’n 
buddy is een ouderejaars hbo-student (mini-
maal tweedejaars student), die zich hier zelf 
voor aanmeldt. Mbo’ers en hbo-buddy’s hebben 
online contact via de app, en daarnaast eventueel 
ook via WhatsApp, maar kunnen ook met elkaar 
afspreken als daar behoefte aan bestaat. De 
hbo-buddy begeleidt en ondersteunt de mbo-
student en geeft voorlichting op het gebied van de 
studieloopbaan en de overstap naar het hbo. Het 
begeleidingstraject stopt wanneer de student zelf 
vindt dat hij of zij voldoende geholpen is.

De begeleiding door een hbo-buddy werkt beter 
dan andere vormen van begeleiding, omdat de 
mbo-student hiermee persoonlijk antwoord krijgt 
van een ervaringsdeskundige van de eigen 
leeftijd. Dat voelt meer vertrouwd. Als student heb 
je de Make-it-easy App bovendien altijd binnen 
handbereik. Ook kun je zelf je buddy kiezen. Je 
buddy kan inspelen op jouw individuele en 
specifieke wensen met betrekking tot je 
begeleiding en voorlichting. Dat maakt de bege-
leiding laagdrempelig en op maat, op een leuke, 
leerzame en innovatieve manier.

De app draagt daarmee bij aan een verbeterde 
voorlichting over het hbo, waardoor de onzeke-
rheid van studenten over de overstap vermin-
derd wordt en de motivatie toeneemt. Dankzij de 
begeleiding op maat, weet de Make-it-easy App 
doorstuderen in het hbo om te zetten van een stap 
vol onverwachte verrassingen naar een leuke en 
gemakkelijke overstap. It’s so easy!

Samenvatting van
het plan
Door onzekerheid en onbekendheid met het hbo is 
voor veel mbo-studenten de drempel naar het hbo te 
hoog. Team Make It Easy bedacht een app waar-
mee mbo’ers op hun smartphone laagdrempelig en 
op maat persoonlijke begeleiding krijgen. Via deze 
Make-it-easy App kunnen mbo-studenten informatie 
raadplegen en hun eigen hbo-buddy kiezen: een 
hbo-student die hen begeleidt, ondersteunt en voor-
lichting geeft.





Studiemaatje-app
Coach: Parveen Achaibersingh
Door: Gugarsha Thesaiveerasingam, Janice van Maanen, Sabine Engeringh, 
Ufuk Serik, Wendy Joeloemsingh (Team Bridge)

Waarom dit plan?
De studenten van Team Bridge zijn erg zoekende ge-
weest toen ze de overstap van mbo naar hbo maakten. 
Hoe werkt het hbo? Hoe pak ik het aan? Als de eerste 
studieresultaten dan ook nog tegenvallen, rijst de vraag: 
kan ik dit eigenlijk wel? Terugblikkend verzuchtte een van 
de teamleden: Had ik toen maar iemand gehad die mij 
begeleid had en wat vertrouwen had gegeven door eigen 
ervaringen te delen. Zie daar: het idee voor de studie-
maatje-app was geboren!

Opzet van het plan
De studiemaatje-app is een app waarin een 
mbo-student contact kan leggen met een 
hbo-student en al zijn vragen kan stellen. De 
hbo-student, minimaal een tweedejaars, deelt zijn 
ervaringen met de overstap en kan tips geven hoe 
de mbo-student zich het beste kan voorbereiden 
op het hbo. De hbo-student wordt zelf begeleid 
door een docent (meestal zijn of haar SLB’er), die 
ook zijn of haar coachingsvaardigheden 
beoordeelt. De hbo-student krijgt studiepunten 
voor zijn inzet als studiemaatje. Ook eerstejaars 
hbo-studenten die behoefte hebben aan een 
studiemaatje kunnen zich aanmelden om te 
worden gecoacht via de app.

Mbo- en hbo-studenten maken een profiel aan, 
waarbij ze aangeven welke opleiding ze (gaan) 
doen. Op basis van de opleiding wordt een match 
gemaakt tussen tutoren (de coach) en tuti’s (de 
coachee). Studenten kunnen in de app met 
meerdere tutoren of tuti’s contact leggen: het gaat 
dus niet om een unieke match.

Mbo-studenten kunnen in de app een tutor kiezen 
en met hem of haar chatten. Ze kunnen informatie 
vinden over opleidingen en beroepen, en over 
hbo-vaardigheden. 

Ze kunnen daarnaast een studiekeuzetest 
doen, hoorcolleges bekijken en naar wens een 
toets maken over de leerstof. Ook kan de app 
push-berichten geven voor bijvoorbeeld open 
dagen op het hbo.

Hbo-studenten kunnen via de app chatten met 
tuti’s en desgewenst afspraken maken om samen 
te komen. Ze kunnen in de app tips en informatie 
vinden over coaching, een vaardigheden-test 
doen om te kijken waar zijn of haar kwaliteiten lig-
gen en waar hij/zij dus goed op kan coachen, en 
contact leggen met de eigen begeleidend docent 
voor vragen en tips. Daarnaast kent het gedeelte 
voor tutoren twee verplichte gedeeltes. Het 
voorlichtingsgedeelte biedt informatie en tips voor 
de (verplichte) promotie van de app op scholen. In 
het verslag-gedeelte doen tutoren verslag van de 
coaching en reflecteren zij op hun coachings-
vaardigheden. Dit verslag wordt beoordeeld door 
de begeleidend docent en is een voorwaarde voor 
de toekenning van studiepunten aan tutoren.

Het hbo koopt en beheert de app. Hbo-
ambassadeurs, bij voorkeur BN’ers, promoten de 
app onder studenten, zodat zij deze downloaden. 
Team Bridge heeft hiertoe een zeer uitgekiend 
marketingplan ontwikkeld om de app te promoten. 
Zij adviseren u graag!

Samenvatting van
het plan
Als mbo-student word je behoorlijk in het diepe 
gegooid in het hbo. Je moet zelfstandig uitzoeken 
hoe het hbo in elkaar zit en hoe je je studie het beste 
kunt aanpakken. Team Bridge bedacht een studie-
maatje-app voor de zoekende mbo’er in het hbo.





Persoonlijk 
coachingsprogramma 
P.D. Prep
Coach: Sabine ter Steeg
Door: Abid Boutkabout, Afanaisa Martin, Dimée van den Ende, Fady Mikhail, 
Joep Verburg, Lucas Plug, Sophie Zurhaar (team P.D.PREP)

Waarom dit plan?
In de huidige studieloopbaanbegeleiding (SLB) weten 
coaches vaak niet goed hoe ze de begeleiding moeten 
aanpakken, weten de studenten van team P.D.Prep. Als 
student word je soms meer behandeld als nummer dan 
als individu. De inhoud van je begeleiding wordt bepaald 
door de SLB-map, in plaats van door je eigen persoon-
lijke doelen en vragen. Studenten worden 
daardoor niet uitgedaagd na te denken over hun 
toekomst en zijn daardoor niet goed voorbereid op het 
hbo.

Dat moet echt beter kunnen, vindt team P.D.Prep. Zij wil-
len ervoor zorgen dat studenten straks goed weten waar 
hun kwaliteiten liggen en wat hun doelen zijn. Studenten 
moeten een goed beeld krijgen  van hun kansen, dromen 
en ambities. Studenten moeten bovendien weten of hun 
doelen haalbaar zijn en hoe zij hun doelen kunnen real-
iseren. Door te werken aan een goed beeld van zichzelf 
en van de mogelijkheden voor een vervolgstudie, kan de 
overstap van mbo naar hbo soepeler verlopen.

Samenvatting van
het plan
De huidige studieloopbaanbegeleiding is vaak 
onpersoonlijk en onvoldoende gericht op de dromen 
en ambities van studenten, vindt team P.D.Prep. 
Daarom hebben zij een plan ontwikkeld voor 
kleinschalige coaching door goed geïnformeerde 
en getrainde coaches. Daarmee worden studenten 
geholpen om hun persoonlijke doelen te ontdekken, 
te realiseren en de juiste vervolgstudie te kiezen. 



Opzet van het plan
Team P.D.Prep wil de SLB volledig opnieuw ontwerpen in de vorm van een persoonlijk coachingsprogramma. 
Gedurende de hele mbo-studie houden studenten één vast aanspreekpunt – de personal coach – die hen begeleidt en 
ondersteuning biedt. Deze coach heeft kennis van mbo én hbo en zicht op de persoonlijke belevingswereld van de 
student. Daardoor kan hij of zij de student beter voorbereiden op het hbo. 

De coaching wordt op een aantal manieren verbeterd:
 - de begeleiding vindt plaats in kleinere groepen,
 - met studenten uit verschillende leerjaren,
 - op inspirerende locaties,
 - door gekwalificeerde mbo- en hbo-studieloopbaanbegeleiders,
 - waarbij de persoonlijke doelen van studenten leidend zijn.

De hbo- en mbo-coaches én studenten volgen samen trainingen. In een gezamenlijke leeromgeving kunnen studenten 
en coaches leren van elkaar en samen toewerken naar een succesvol coachingstraject. De coaches ontdekken hun 
tekortkomingen en krijgen helder hoe ze studenten echt kunnen helpen. Daarvoor is het essentieel dat zij in staat zijn om 
de persoonlijke doelen van studenten te achterhalen. 

Het doel van P.D.Prep is dat coaching door de coaches en studenten niet meer als verplichting wordt gezien, maar als 
kans. De coach heeft een goed beeld van zowel het mbo als hbo en ook van de persoonlijke ideeën, kwaliteiten en 
drijfveren van de student. Daardoor kan hij of zij echt toegevoegde waarde bieden op zowel persoonlijk als 
professioneel gebied. De kern van het vernieuwde coachingstraject is dat de coaching zich niet meer richt op wat de 
student ‘moet’ leren, maar op wat de student zélf wil ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling in een persoonlijke setting, 
dat is waar het hier om draait!



Vertrouwen voor 
mbo-studenten

Mbo-studenten krijgen maar wat vaak te horen dat het hbo te hoog gegrepen is. 
Van docenten, van medestudenten, van stagebedrijven en zelfs in de thuis-
omgeving. Een ontmoedigende boodschap. Het knaagt aan je zelfvertrouwen. 
En dat terwijl studenten dat vertrouwen juist hard nodig hebben om te kunnen 
slagen in het hbo. Werk aan de winkel dus, vinden de studenten van het 
Studentlab. Want al die negativiteit is nergens goed voor.

De teams bedachten verschillende manieren om doorstromende mbo-studenten 
aan te moedigen en het vertrouwen in hun kunnen te vergroten. Dat gaat niet 
alleen om vertrouwen bij de mbo-studenten zelf, maar ook om vertrouwen van 
anderen in de mbo-student. Door ontmoetingen te creëren tussen studenten uit 
mbo en hbo. Door studenten te laten motiveren met behulp van inspirerende 
rolmodellen. En door kennis over de eigen én andermans capaciteiten te ver-
groten. Want wie vooroordelen wil bestrijden, moet niet alleen de ander kennen, 
maar eerst en vooral ook zichzelf!
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Studenten aan het woord

Romy 
Amsterdam

Ik zit nog op het mbo en ik merk tijdens het zoeken 
naar stages dat bedrijven moeizaam reageren om-
dat ik een mbo-opleiding volg. De vooroordelen die 
men heeft over de mbo-studenten weerhoudt deze 
studenten ervan om een hbo-opleiding te volgen. Ik 
ervaar dit zelf en merk dit ook aan de medestudent-
en om mij heen. Mijn huidige stage vertelde mij dat 
ik naar aanleiding van mijn goede brief en CV ben 
aangenomen. Normaliter nemen zij namelijk geen 
mbo-studenten aan. Het beeld van het mbo moet 
worden bijgesteld!

Sterre 
Amsterdam

Tijdens mijn hbo-studie kwam ik veel dingen tegen 
die ik op het mbo ook al had gehad. Iets waar ik wel 
tegenaan liep, was het feit dat het imago van het 
mbo en haar studenten niet bepaald positief was. 
In mijn omgeving merkte ik dat mensen dachten dat 
mbo-studenten de stap naar het hbo niet kunnen 
maken. Ze waren zodoende ook verbaasd dat ik de 
overstap maakte, terwijl dit voor mij een ‘normale’ 
stap was. 

Nishayra 
Zwolle

Mijn ervaring is dat docenten op het hbo een 
negatief beeld hebben van mbo-studenten. Hier-
door begon ik te twijfelen aan mijn eigen capa-
citeiten en dacht dat het hbo misschien te moeilijk 
was voor mij. Ik heb uiteindelijk doorgezet, omdat 
ik van huis uit heb meegekregen dat je je door nie-
mand moet laten demotiveren en dat je jezelf moet 
blijven motiveren. Daarom heb ik de stap uiteindelijk 
van het mbo naar het hbo gemaakt. Het vertrouwen 
dat mbo-studenten in zichzelf hebben, zal stijgen 
wanneer de docenten ze ook meer motiveren en 
het negatieve beeld achterwege laten. Ik vind dat je 
pas kunt oordelen wanneer je het zelf hebt ervaren. 
Als ik een mbo-studenten zou kunnen spreken, dan 
zal ik ze vooral proberen te motiveren en mijn eigen 
ervaring delen. Alles is mogelijk zolang je maar 
gemotiveerd bent en in jezelf gelooft! 

Ylse 
Leeuwarden

In mijn derde jaar van het hbo liep ik stage bij het 
Friesland College. Omdat ik zelf geen mbo-achter-
grond heb, had ik voorafgaand aan mijn stage een 
stereotype beeld van het mbo en haar studenten. 
Dat beeld bestond uit “luie studenten” die enkel in 
de klas zitten vanwege hun leerplicht. Ook dacht ik 
dat docenten net zo ongemotiveerd als de student-
en waren. Tijdens mijn stage ontdekte ik dat de 
werkelijkheid niet strookte met mijn beeld. Ik 
merkte dat gemotiveerde mbo-studenten tegen-
gewerkt werden door docenten die hetzelfde beeld 
hadden als ik eerst had. Het is noodzakelijk om 
genuanceerder naar deze werkelijkheid te kijken. 
Dé ‘mbo-student’ bestaat niet. Iedereen begint 
aan het mbo met zijn eigen kennis en ervaring en 
behoeft begeleiding afgesteld op zichzelf. Uit mijn 
stageonderzoek heb ik geconcludeerd dat goede 
begeleiding een wezenlijk verschil maakt in de 
ervaring van de student. Nog niet overal is de bege-
leiding goed genoeg, terwijl dit met relatief weinig 
inspanning verbeterd kan worden. 

Sanne 
Leeuwarden

In mijn omgeving wordt vaak negatief gekeken 
naar studenten die van het mbo afkomen en die 
naar het hbo (willen) doorstromen. Er wordt vaak al 
verwacht dat je het niet gaat redden als je van het 
mbo afkomt. Mijn hbo-propedeuse moest ik ook in 
één jaar halen, anders kon ik het wel schudden. 
Uiteindelijk heb ik die ook gehaald, maar ik heb er 
ook hard voor geknokt. Ik geloof erin dat iedereen 
door kán stromen van het mbo naar het hbo, zolang 
de sociale omgeving er ook in gelooft. Ik help vaak 
mee met open dagen op mijn opleiding en daarbij 
wordt vaak opgemerkt dat we mbo-studenten moet-
en inlichten dat het moeilijk gaat worden en de kans 
van slagen erg klein is. Ik ben het niet met deze 
docenten eens. Ik vind ook dat ze moeten vragen 
naar de motivatie van de studenten om aan een 
hbo-opleiding te beginnen. Als de motivatie goed 
is en als de student goed heeft nagedacht over zijn 
keuze, dan komt hij er écht wel. Zo heb ik om mij 
heen ook medestudenten zien stranden omdat ze 
niet wisten waar ze moesten beginnen. Indien er 
iemand was geweest die hen had begeleid, 
bijvoorbeeld hoe je je moet voorbereiden op ten-
tamens en hoe je verslagen moet maken, dan waren 
ze het eerste jaar wel degelijk doorgekomen.



Studievereniging 
voor mbo’ers
Coach: Hanneke Versteeg
Door: Andy Bos, Jeline Koobs, Lisanne van Weezep, Marieke Horsman, Merel Huigen, 
Nishayra Nirk, Ryah Utama, Yvet Schepers (Dreamteam Ken Elkaar)

Waarom dit plan?
Studenten van Dreamteam Ken Elkaar misten het contact 
tussen het mbo en het hbo. Zij vonden de informatie 
vanuit het mbo over het hbo te mager en zij hadden het 
gevoel niet goed voorbereid te zijn op het studeren in het 
hbo. “Kan ik het hbo wel aan?” en “Voel ik me wel thuis 
in het hbo” waren vragen die hierdoor bij de studenten 
speelden. De drempel om naar het hbo te gaan voor 
mbo’ers moet lager worden. En wanneer zij wel de stap 
naar het hbo hebben genomen, moeten mbo’ers zich 
thuis kunnen voelen.

De studenten van het team zochten zelf een 
oplossing door op zoek te gaan naar hbo-studenten met 
een mbo-achtergrond, die meer informatie over het hbo 
konden geven. Dat bracht het team op het spoor voor dit 
project.

Opzet van het plan
Dit project is gericht op het vergroten van de 
kennis over het hbo door het oprichten van een 
studievereniging voor studenten die nog in het 
mbo studeren. De studievereniging is speciaal 
gericht op de doorstroom van mbo naar hbo. In 
de vereniging organiseren hbo-studenten met een 
mbo-achtergrond samen met mbo-studenten van 
leerjaar 2 tot en met 4 activiteiten. Deze activiteiten 
zijn zowel studiegerelateerd als 
niet-studiegerelateerd. 

Door het aanbieden van studiegerichte 
activiteiten, zoals peer-coaching, gastlezingen 
door oud-mbo-studenten over (de inhoud van) 
hbo-studies en workshops ter verbetering van 
vaardigheden nodig in het hbo, krijgen 
mbo-studenten meer informatie over het volgen 
van een hbo-studie met een mbo-achtergrond, en 
worden ze daardoor beter voorbereid op het hbo. 
Door het aanbieden van niet-studiegerichte
activiteiten, zoals feesten en borrels, ontstaan 
hechtere banden tussen mbo-studenten 
onderling en tussen mbo- en hbo-studenten met 
een mbo-achtergrond. 

Hoewel de studievereniging zich voornamelijk richt 
op studenten, is er een belangrijke rol weggelegd 
voor de instellingen bij de opzet en continuering 
van de vereniging. De instellingen faciliteren de 
studievereniging, bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van een ruimte als 
ontmoetingsplek, gratis koffie en thee en 
vrijstellingen op het moment dat activiteiten 
worden georganiseerd.

Door het lidmaatschap van de studievereniging 
voelt de mbo-student zich welkom in het hbo, 
wordt de angst voor het hbo weggenomen en 
ontstaan vriendschappen over verschillende 
onderwijsinstellingen heen. Doordat de activiteiten 
specifiek gericht zijn op studenten die vanuit het 
mbo naar het hbo (willen) gaan, en samen met 
ervaringsdeskundigen worden georganiseerd en 
uitgevoerd, ontstaat een lagere drempel om naar 
het hbo te gaan. Hierdoor kunnen studenten de 
overstap maken met een veiliger gevoel, 
duidelijkere verwachtingen en voldoende 
(h)erkenning voor hun gevoelens en ervaringen. 
Het versterken van de onderlinge verbondenheid 
tussen mbo en hbo, dat is volgens dit team de 
sleutel tot succes!

Samenvatting van
het plan
Mbo en hbo: twee verschillende werelden. Een 
studievereniging voor mbo’ers met oud-mbo’ers in 
het hbo brengt volgens Dreamteam Ken Elkaar deze 
twee werelden samen. Mbo-studenten worden beter 
geïnformeerd over het hbo, de drempel naar het hbo 
wordt lager en het gevoel voor het hbo sterker.





Samenwerken in een 
‘dream-project’
Coach: Hanneke Versteeg
Door: Frances Kop, Priya Kumar, Romy Immel, Sterre Toorenburg (team Judge)

Waarom dit plan?
De leden van team Judge zien dat mbo’ers vaak te mak-
en krijgen met het negatieve vooroordeel dat zij het hbo 
niet aan zouden kunnen. Die boodschap krijgen mbo’ers 
voortdurend: van docenten in het mbo en hbo, van 
havisten en vwo’ers in het hbo, van stagebedrijven en 
zelfs in hun thuissituatie. Geen wonder dat zij daardoor 
vaak te weinig zelfvertrouwen hebben en gedemotiveerd 
raken! Met dit project wil het team mbo-studenten meer 
zelfvertrouwen geven. Door ze te inspireren, motiveren 
en activeren, en door ze meer inzicht in het hbo te geven. 
Hierdoor maken mbo’ers niet alleen vaker een positieve 
keuze voor een vervolgstudie in het hbo, ook krijgen 
andere hbo-studenten zo een beter, positiever beeld van 
mbo’ers!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten werken samen met hbo-studenten in 
een ‘dream-project’: een opdracht voor een 
bekende, inspirerende persoon. Volgens team 
Judge geeft dat mbo-studenten meer zelfvertrouwen 
en motivatie en een beter beeld van het hbo. En dat 
vergroot de kans dat zij zullen doorstuderen in het 
hbo.



Opzet van het plan
In het dream-project werken mbo-studenten samen met hbo-studenten aan een opdracht van een bekende, inspire-
rende persoon uit hun werkveld. Denk bijvoorbeeld aan een bekende advocaat (Inez Weski), kok (Herman den Blijker), 
artiest (Ali B.), pedagoog (Marianne Riksen-Walraven), et cetera. 

De mbo- en hbo-studenten studeren in hetzelfde werkveld en het project vraagt om vaardigheden van beide partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan een mbo- en een hbo-student Communicatie en Media, die samen een festival filmen en 
monteren, of studenten Pedagogiek/Pedagogisch medewerker, die samen een ouderochtend organiseren of een nieuw 
onderwijsproduct ontwikkelen. In het project krijgen zij meer begrip voor elkaar, ze leren elkaar beter kennen, begrijpen 
en waarderen, en ze kunnen hun expertise uitwisselen. Ze maken kennis met elkaars valkuilen en kwaliteiten en kunnen 
elkaar hierin aanvullen of versterken.

Doordat een inspirerende, bekende persoon opdrachtgever is voor het project, werkt dit inspirerend, motiverend, en 
activerend. De inspirator is zoveel mogelijk aanwezig en betrokken voor de studenten, bijvoorbeeld via mail of 
WhatsApp.

Aan het einde van het project krijgen de deelnemers formeel een beloning – bijvoorbeeld een certificaat, studiepunten 
en/of een cijfer – en zij maken bovendien kans op een extra prijs: een dag meelopen met de bekende opdracht-
gever/inspirator van hun project. Twee mentoren begeleiden elk project: een docent uit het mbo en een uit het hbo. De 
mentoren bewaken het proces en de voortgang, begeleiden de samenwerking en zijn aanspreekpunt bij problemen. Zij 
staan in nauw contact met de opdrachtgever en hebben een duidelijk beeld van de rol van de mbo- en de hbo-student-
en in het project. De coaches geven feedback in tussentijdse evaluaties en in een eindevaluatie.

Na aanmelding voor een project voeren studenten eerst een intakegesprek, waarin zij hun motivatie toelichten (pitch) 
voor de mentoren en de inspirator. Het team stelt dat het essentieel is dat deelnemende studenten open staan voor het 
project en de samenwerking met anderen, gemotiveerd zijn, hun kennis en vaardigheden willen delen en open staan 
voor feedback. Deze zaken dienen centraal te staan in de intake.

Met dit project ervaren mbo-studenten wat hun krachten en mogelijkheden zijn. Hierdoor zullen zij zich meer gezien en 
gewaardeerd voelen en groeit hun zelfvertrouwen. En dat is belangrijk, want een flinke dosis zelfvertrouwen komt goed 
van pas in het hbo!



MHBO-ambassadors
Coach: Nina Blussé
Door: Aleksandr Stommels & Mohammed Saiah (team Make Mbo Great Again)

Waarom dit plan?
Het mbo ondersteunt studenten die door willen studeren 
in het hbo heus wel, zo hebben ook de studenten van 
team Make Mbo Great Again ervaren. Maar je zult als 
student zelf je handen uit de mouwen moeten steken 
als je meer ondersteuning of uitdaging nodig hebt. 
Dat vereist zelfdiscipline en een positieve mindset. Het 
team ontwikkelde een plan om die positieve mindset bij 
mbo’ers te stimuleren, zodat zij onafhankelijk, zelfverze-
kerd en met realistische verwachtingen hun (onderwijs)
loopbaan kunnen vervolgen. In het hbo. Of niet. Want het 
is ook prima als je naar aanleiding van het project besluit 
om toch niet door te studeren. Als het maar een bewuste 
en positieve keuze is!

Opzet van het plan
MHBO-ambassadors is een informatief en 
interactief platform, waar mbo-hbo ambassadeurs als 
vraagbaak, raadgever en rolmodel dienst doen voor 
mbo-studenten. Platformbezoekers kunnen per regio 
vlogs van MHBO-ambassadeurs (b.v. ook alumni, 
BN’ers) bekijken. Ambassadeurs zijn mensen die 
zelf de overstap van mbo naar hbo hebben gemaakt 
(denk bijvoorbeeld aan alumni en BN’ers) en of aan 
het maken zijn. In de vlogs delen de ambassadeurs 
succesverhalen, tips en valkuilen. De ambassadeurs 
reflecteren op vragen als; Wie ben ik?; Waarom wil 
ik andere doorstromers helpen?; Wat is mijn loop-
baanontwikkeling tot nu toe?; Hoe heb ik mezelf 
voorbereid op een doorstroom? Bezoekers kunnen de 
vlogs delen en vragen stellen, waarna ze in contact 
worden gebracht met de ambassadeur of zelf 
persoonlijke vlogs uploaden. Daarnaast kunnen 
studenten de ambassadeurs in persoon ontmoeten, 
bijvoorbeeld op de instelling of tijdens 
instellingsevenementen (o.a. bij doorstroomacti-
viteiten). Ook kunnen bezoekers van het platform 
algemene informatie raadplegen (b.v. financiële 
voorwaarden en toelatingseisen voor een hbo-studie, 
cursusinformatie, studiekeuze-tools, excellentie-
trajecten, topstages, doorstuderen in het buitenland). 

Het platform is in eerste instantie regionaal, maar 
neemt in kracht en reikwijdte toe naarmate meer 
instellingen in Nederland deelnemen. Per instelling zijn 
minstens twee ambassadeurs voor elk 
opleidingstraject beschikbaar, idealiter één mbo 
(vooropleiding) en één hbo (doelopleiding). 

De instelling selecteert zelf de ambassadeur, waarbij 
gekeken wordt naar de achtergrond, niveau, sekse en 
persoonlijkheid. Ambassadeurs volgen een algemene 
(online) training over kort en krachtig vloggen. 
Ambassadeurs geven in de vlogs zelf aan of ze online, 
live, via een seminar of een webinar als vraagbaak 
willen fungeren. Een beheerder bepaalt wat geplaatst 
wordt per instelling (zoals vlogs van bezoekers). 
Aandacht voor branding en publiciteit is van 
fundamenteel belang voor de kennisneming van 
instellingen en studenten over het platform. 

Het platform is niet alleen voor studenten, maar ook 
voor anderen een waardevolle informatiebron. Docent-
en en bestuurders kunnen via het platform zien wat er 
leeft onder (aankomend) studenten en kunnen deze 
kennis benutten in het onderwijs en beleid. Dankzij het 
platform horen studenten meer ideeën, tips en 
ervaringen dan alleen die van hun docenten of ouders, 
die ze mee kunnen nemen in hun overwegingen om wel 
of niet door te stromen naar het hbo. Het team vindt het 
belangrijk dat het platform ook studenten die niet 
doorstromen een positief gevoel geeft. Want waar je 
ook staat op de opleidingsladder, je mag trots zijn op 
jezelf. 

Laagdrempelig contact, inspirerende vlogs en 
realistisch advies, gegeven door 
ervaringsdeskundigen, helpt studenten verdere 
stappen te zetten in hun onderwijsloopbaan. Maar 
welke stap je ook zet, doe het met een 
positieve mindset!

Samenvatting van
het plan
Team Make Mbo Great Again ontwikkelde een 
online platform voor mbo-studenten dat hen door 
persoonlijke vlogs van mbo-hbo-ambassadeurs en 
interactief contact informeert, inspireert en empow-
ert. Het platform stimuleert een positieve mindset bij 
mbo’ers, zodat studenten onafhankelijk, zelfverze-
kerd en gebaseerd op realistische verwachtingen 
hun (onderwijs)loopbaan kunnen vervolgen.





Congres ‘Set Mind’
Coach: Sean Vink
Door: Angela Schrijver, Geffrey de Winter, Germa Neels, Gerrit van den Heuvel, Jurian van der Plank, 
Laura-Sophie Willemse, Maikel Timmerman, Nicky Verkouteren, Romy Contant, 
Tessa Human-Bevelander, Wendy Kooremans (team Set Mind)

Waarom dit plan?
Je twijfelt aan jezelf, anderen twijfelen aan jou. Het hbo 
is zo anders dan het mbo: kun je dat wel? Het niveau-
verschil wordt overal erg benadrukt en dat schrikt af. Het 
belemmert mbo-studenten om zich te ontwikkelen en uit-
dagingen aan te gaan. Mensen kunnen beter worden in 
wat ze doen als ze de uitdaging durven opzoeken. Team 
Set Mind is van mening dat juíst als je iets nog niet kunt, 
je het vertrouwen in jezelf moet hebben én van docenten 
moet krijgen dat je het wel kunt leren. De juiste mindset 
geeft mbo-studenten een betere start, met het vertrouwen 
dat ze het ook af zullen maken. En die mindset is niet 
statisch, maar gericht op groei en ontwikkeling.

Opzet van het plan
Team Set Mind zet in op het omzetten van een fixed 
mindset, die stelt dat capaciteiten een gegeven zijn 
waar weinig aan te doen is, naar een growth mind-
set die juist redeneert vanuit de mogelijkheid om te 
ontwikkelen. Het geloof dat je je kunt ontwikkelen, 
geeft je de motivatie om je ervoor in te spannen. 
Mbo-studenten worden vaak geconfronteerd met 
negatieve verwachtingen en twijfels over zichzelf (kan 
ik dat wel?) en van docenten, die mbo-studenten met 
een bepaalde bril lijken te kijken (redt die mbo-stu-
dent het wel in het hbo?). Op een andere manier naar 
jezelf kijken als student, en als docent naar studenten, 
vraagt een bewuste verandering. Het geeft je zelfver-
trouwen en maakt dat je uitdagingen aangaat en jezelf 
en de ander zult verbazen. De verandering die dat 
vraagt, kun je leren: op een congres.

Het team stelt voor een halfjaarlijks congres te orga-
niseren, waarin actief geoefend wordt door student-
en en docenten in deze nieuwe manier van kijken. 
Tijdens het congres volgen de deelnemers (een mix 
van mbo-studenten, hbo-studenten, mbo-docenten en 
hbo-docenten) naast een inspirerende lezing over de 
fixed mindset tegenover de growth mindset, twee 
actieve workshops. Het doel van de workshops is 
elkaars waarden en meningen te ontdekken in de 
context van het versoepelen van de doorstroom van 
mbo naar hbo. 

In de eerste workshop gebeurt dat in tweetallen aan de 
hand van kaartjes met vragen die door studenten aan 
docenten (en omgekeerd) worden gesteld. Vragen als: 
“Waar ben je goed in?”, “Waar wil je graag in groeien?”, 
maar ook “Wat vind je niet boeiend?” en “Waar heb je 
geen boodschap aan?”. Ook in de tweede workshop 
worden de gesprekken begonnen aan de hand van 
gesprekskaartjes waarop vragen staan als: “Wat maakt 
jou trots?”, “Wat kost jou energie?”, “Pamperen of los-
laten?”. In deze workshop worden de kaartjes om 
beurten van een tafel gepakt en vindt het gesprek in de 
groep plaats. Een gespreksleider zorgt ervoor telkens 
door te vragen en de verbinding bewust te blijven leg-
gen met de mindset.

Aan het eind van het congres zijn studenten en docent-
en meer bewust van hun mindset en in staat deze ten 
goede te veranderen. Met de juiste mindset begrijpen 
docenten beter hoe ze studenten moeten motiveren en 
gaan mbo-studenten met zelfvertrouwen aan de slag in 
het hbo: dat wat nog niet lukt, kan geleerd worden!

Samenvatting van
het plan
Twijfel over jezelf, twijfel van anderen: dat helpt dus 
niet bij het studeren! Team Set Mind bedacht een 
plan om studenten te helpen een growth mindset te 
ontwikkelen: geloven dat je iets kunt leren. Op een 
congres leren studenten en docenten anders kijken. 
Naar zichzelf en naar de ander.









Adviesproject mbo- en 
hbo-studenten
Coach: Tessa van Asselt
Door: Adam Bouchlarhem, Elijah Alvares, Jehizkia Sellekandu, Loek Wellink, Mellicia Tjoeng, Nick Weeteling, 
Stefan Cornelissen, Yvonne Bakker (team MBO maar dan anders)

Waarom dit plan?
Mbo-studenten die doorstromen naar het hbo vallen vaak 
uit door een gebrek aan zelfvertrouwen, ervaart team 
Mbo maar dan anders. Daardoor geven studenten na de 
overstap te snel op, terwijl ze het hbo heus wel aankun-
nen. Mbo’ers voelen zich vaak wat minderwaardig en 
hbo’ers voelen zich vaak beter dan mbo’ers – zelfs als 
ze ook eerst mbo hebben gedaan! Team Mbo maar dan 
anders vindt dat mbo- en hbo-studenten elkaar beter 
moeten leren kennen om ieders kwaliteiten beter te leren 
waarderen. Zo zien mbo’ers wat ze al in huis hebben en 
wat ze van het hbo kunnen verwachten. Door ervaring op 
te doen met de manier van werken in het hbo, wordt hun 
zelfvertrouwen vergroot en hebben ze minder kans op 
uitval.

Samenvatting van
het plan
Mbo’ers kunnen wel wat meer zelfvertrouwen ge-
bruiken bij hun studie in het hbo. Team Mbo maar 
dan anders bedacht een adviesproject waarin mbo- 
en hbo-studenten samenwerken voor een echte 
opdrachtgever uit de praktijk. Mbo- én hbo-
studenten krijgen beter zicht op elkaars kwaliteiten 
en manier van werken. Goed voor succes in het hbo 
én later in de beroepspraktijk.



Opzet van het plan
In het project werken mbo- en hbo studenten intensief met elkaar samen aan een project voor een echte opdracht-
gever. Bij voorkeur is zo’n project een vast onderdeel van het curriculum en duurt het een volledig onderwijsblok 
(10 weken). Een opdrachtgever uit het bedrijfsleven of ander praktijkveld legt een casus voor: een adviesopdracht 
waarvoor de studenten als ‘consultants’ samen een probleem moeten verkennen en oplossingen bedenken.

Het samenwerkingsproject wordt gestructureerd aangepakt. De opleiding formuleert competenties waaraan de stu-
denten na afloop moeten voldoen. Kunnen samenwerken is in ieder geval een essentiële competentie. Het project kent 
een vaste indeling:
 - kennismaking opdrachtgever en probleemstelling
 - verkennend onderzoek en concretiseren van het probleem
 - tussentijdse presentaties van onderzoeksresultaten
 - brainstormen over oplossingen
 - oplossingen definitief uitwerken
 - presentatie van oplossingen aan de opdrachtgever

De studenten worden beoordeeld op hun eindpresentatie, op hun gezamenlijke onderzoeksrapport en op een indi-
vidueel verslag waarin zij reflecteren op hun werkzaamheden, hun rol in het proces en op het beeld dat zij hebben 
gekregen van het hbo en de sector van hun keuze. 

Per project gaat een groep van maximaal zes studenten aan de slag. Een groep bestaat uit een mix van mbo-student-
en (bij voorkeur laatstejaars) en hbo-studenten (bij voorkeur tweedejaars). De groep wordt gedurende de opdracht 
gecoacht door een docent. Een opleiding kan ervoor kiezen studenten uit aansluitende mbo- en hbo-sectoren te laten 
samenwerken, of juist een team breed samen te stellen uit verschillende sectoren. Elk project is een opdracht voor en 
in de praktijk, zodat studenten realistische ervaringen opdoen met het werken in de betreffende sector(en).

In dit project leren mbo- en hbo-studenten elkaars capaciteiten en vaardigheden over en weer beter kennen door 
intensief met elkaar samen te werken. Hierdoor worden de verwachtingen van mbo’ers en hbo’ers van elkaar realis-
tischer, raken de mbo’ers beter voorbereid op het hbo doordat ze ervaring opdoen met de hbo-manier van werken en 
krijgen de mbo’ers meer vertrouwen in hun eigen kwaliteiten. Dat verkleint de kans op uitval. Bovendien leren stu-
denten hoe het er na hun studie in de praktijk gaat: dan moet je immers ook kunnen samenwerken met collega’s met 
verschillende opleidingsniveaus.

Dankzij het project leren mbo- en hbo-studenten van en over elkaar, staan ze meer open voor elkaar en hebben ze 
een beter beeld van de eigen en elkaars capaciteiten. Daarmee ontstaat er over en weer meer vertrouwen in elkaars 
kunnen én in het eigen kunnen. En dat is precies wat het team beoogt, want op vertrouwen kun je bouwen!



Kennismaking met 
hbo-vaardigheden

Het verschil in de manier van werken tussen het mbo en hbo is groot. Na de 
overstap is het flink wennen, bijvoorbeeld aan de grotere zelfstandigheid die 
van studenten gevraagd wordt. Er is maar weinig tijd om je de nieuwe manier 
van werken eigen te maken. Voor je het weet heb je je eerste onvoldoende te 
pakken en daalt je zelfvertrouwen tot het nulpunt. Dat kan en moet anders, vin-
den de studenten van het StudentLab.

Want waarom zou je niet al in het mbo kennismaken met de kennis en vaar-
digheden die het hbo van je verwacht? En waarom zou je er niet alvast mee 
kunnen oefenen in het mbo? Dan weet je bij de overstap beter wat je kunt 
verwachten én zijn je vaardigheden eerder op peil. Want het probleem is niet 
dat mbo-studenten het niveau van het hbo niet aan kunnen. Mbo’ers moeten 
gewoon eerder de kans krijgen om zich gedegen op het hbo voor te bereiden. 
Hoe? De teams bedachten verschillende projecten om dit te realiseren. De 
gemene deler: oefening baart kunst!

Thema 04

Inleiding



Studenten aan het woord

Elvira 
Den Haag

Voor mij was het een moeilijke keuze om naar het 
hbo te gaan. Ik kreeg geen stimulans vanuit het 
mbo of mijn studieloopbaanbegeleider. De doorslag 
voor mij gaf het feit dat ik ingeloot was en dat het 
hbo mij meer toekomstperspectief gaf. Ik miste ech-
ter best wel wat ‘skills’ om te kunnen overleven op 
het hbo. Die skills waren onder andere planningen 
maken, reflecteren, onderzoek doen. Ook al wisten 
docenten dat je van het mbo kwam, de lat lag voor, 
voor mijn klas, nota bene een doorstroomklas!, te 
hoog. Terwijl dit de basisvaardigheden zijn die je 
de gehele hbo-loopbaan nodig hebt. Ik vind dat je 
op het mbo al moet worden klaargestoomd. Tijdens 
je laatste jaar moet je al bewust bezig zijn met 
hbo-vaardigheden. Je hebt hoe dan ook profijt van 
deze vaardigheden op de werkvloer als je alsnog 
besluit niet door te studeren in het hbo. 

Carla 
Utrecht

Bij mijn overstap van het mbo naar het hbo heb ik 
gemerkt dat ik bepaalde vaardigheden mis die mij 
kunnen helpen om goed te kunnen studeren. Mijn 
medestudenten hadden deze vaardigheden wel, ik 
niet. Het verliep bij mij niet erg soepel ondanks dat 
ik erg hard mijn best deed. Op het hbo voelde ik me 
de mbo-student die niet goed kan studeren en die 
daardoor misschien de opleiding niet haalt, terwijl 
ik weet dat ik het wel kan! Helaas beheers ik de 
goede studievaardigheden niet voldoende. Je voelt 
je als student dan alleen en  je zelfvertrouwen om 
verder te studeren daalt. Op het mbo werd je dan 
nog aan de hand genomen, maar op het hbo sta je 
er echt alleen voor.

Emine 
Den Haag

Ik werd op het mbo niet uitgedaagd omdat het te 
makkelijk was, waardoor mijn motivatie wegzakte. Ik 
had geen zin meer in school terwijl ik in mijn omgev-
ing bekend stond als: “Emine die heel graag lerares 
wil worden”. Mijn keuze voor een hbo-lerareno-
pleiding aardrijkskunde werd niet gesteund door 
mijn mbo-instelling. Hierdoor ging mijn intrinsieke 
motivatie nog meer achteruit. Er werd mij verteld 
dat ik die opleiding niet zou halen; inmiddels zit ik in 
mijn derde leerjaar! Ik zou het mbo weer op niveau 
willen zien. Uitdagend voor iedereen en motiverend 
om verder op het hbo te gaan, waarbij het niveau 
van het mbo ook meer aansluiting heeft met het 
hbo-niveau. Mijn ervaring is dat ik na vier jaar mbo 
het leren was verleerd. Op het hbo moest ik gelijk, 
zonder basis, weer aan de slag. Ben dus keihard 
gevallen, maar ook weer opgestaan! Niet iedereen 
zal opstaan, opgeven is namelijk ook een keuze.

Laura
Utrecht

In het eerste jaar van mijn hbo-opleiding merkte ik 
dat ik erg opzoek was naar handvatten om te leren. 
Ik was aan het leren-leren in plaats van echt veel 
bezig te zijn met de toffe opleiding die ik doe. Ik 
heb gelukkig geen achterstand opgelopen, maar 
wel veel extra dingen in de opleiding gemist. Leren-
leren is voor mij een belangrijk thema geweest en 
om die reden wil ik dat aanpakken met wat we 
hebben bedacht. 

Sam 
Zwolle

De overgang van het mbo naar het hbo heb ik 
positief ervaren. Een goede voorbereiding, hard-
werken en motivatie waren essentieel voor deze 
positieve overgang. Een ervaring die ik iedereen 
gun! Door goed onderwijs op het mbo heb ik een 
goede basis aan (studie)vaardigheden ontwikkeld. 
Dit zou elke student moeten hebben. De overstap 
van het mbo naar het hbo ging bij mij goed in plaats 
van slecht, zoals een groot deel van de door-
stromers ervaart. Ik geloof dat meer studenten dit 
succes kunnen ervaren.



Uitstroomprofiel hbo
Coach: Annelies Dijkstra
Door: Annelies Lely, Bastiaan Kauffeld, Britt Zwiers, Cathelijne Wouters, 
Lars Stricker, Lidy Uiterwijk Winkel (team De Aansluiting)

Waarom dit plan?
Als je allang weet dat je naar het hbo wilt, dan wil je tijdig 
starten met de voorbereiding. Want studenten van team 
De Aansluiting hebben ervaren dat de overstap naar het 
hbo pittig is. Een gebrek aan studievaardigheden, te-
kortschietende taalvaardigheden of een onduidelijk beeld 
van het hbo: dat moet toch te voorkomen zijn? Het team 
bedacht een hbo-uitstroomprofiel.

Opzet van het plan
Het uitstroomprofiel bestaat uit vijf kwartielen van elk 
drie maanden: vier daarvan vinden plaats in het laat-
ste jaar in het mbo, het vijfde bestrijkt de eerste drie 
maanden van het hbo. In de kwartielen wordt staps-
gewijs gewerkt aan de voorbereiding op het hbo:

Kwartiel 1: oriënteren
Dit kwartiel begint met een voorlichting over het uit-
stroomprofiel, waarbij mbo-alumni, ondersteund door 
mbo- en hbo-docenten, informatie geven over de over-
stap naar het hbo. Studenten kunnen daarna kiezen 
of zij het uitstroomprofiel willen volgen. Zij maken dan 
direct een instaptoets voor de talen en een studie- 
keuzetest. Vervolgens krijgen de studenten lessen 
Nederlands en Engels op hbo-niveau en slb-lessen 
over het hbo van de eigen slb’er en van hbo-studenten 
en -docenten.

Kwartiel 2: onderzoeken
In dit kwartiel lopen de lessen Nederlands en Engels 
en slb door, aangevuld met lessen in studievaar-
digheden en study try outs. In de study try outs (naar 
voorbeeld van Saxion) maken studenten uitgebreid 
kennis met de hbo-opleiding en -instelling. Het vak 
studievaardigheden, dat wordt verzorgd door de 
slb’er, is gericht op ‘leren leren’ op hbo-niveau.

Kwartiel 3: keuzes maken
In dit kwartiel maakt de student de keuze voor de 
vervolgopleiding. Naar wens kunnen nog extra study 
try outs worden gevolgd of worden meegelopen met 
een hbo-student. De slb-gesprekken en de lessen 
Nederlands, Engels en studievaardigheden lopen dit 
kwartiel door.

Kwartiel 4: verdiepen
In dit kwartiel volgt de student een keer per twee weken 
een halve dag beroepsgerichte vakken en projecten 
gerelateerd aan de vervolgopleiding, die door hbo-
docenten worden verzorgd. Daarnaast is er vrije 
ruimte om bijvoorbeeld een snuffelstage te doen in de 
beroepssector. De lessen Nederlands, Engels en studi-
evaardigheden lopen dit kwartiel door.

Kwartiel 5: start en nazorg hbo
Het laatste kwartiel is gericht op nazorg. Studenten 
nemen deel aan een maandelijkse intervisiegroep en 
een netwerkbijeenkomst, waar ze ervaringen met elkaar 
delen. 

Voor elk succesvol afgerond onderdeel krijgen stu-
denten punten. Als alle punten behaald zijn, krijgen zij 
een certificaat en een aantekening op hun diploma. 
Mbo-instellingen die het uitstroomprofiel aanbieden 
krijgen bovendien een keurmerk, zodat aankomend 
mbo-studenten weten: hier word ik straks met succes 
klaargestoomd voor de overstap naar het hbo!

Samenvatting van
het plan
Een groot deel van de mbo-4-studenten stroomt 
door naar het hbo. Toch zijn mbo-opleidingen daar 
niet op ingericht. Team De Aansluiting stelt voor een 
speciaal uitstroomprofiel aan te bieden in het laatste 
jaar van het mbo voor studenten die door willen 
studeren in het hbo.





Studiedag 
generiek-generator
Coach: Fatima Aajoud
Door: Carla van den Top, Frank Arts, Laura van de Weerthof, Lianne Waaijenberg, 
Mishandrely Regales, Therese Spit (team De Bono’s)

Waarom dit plan?
Om op het hbo te kunnen studeren, moeten 
studenten sommige vaardigheden op een flink hoger 
niveau beheersen dan in het mbo. Dit niveauverschil kan 
zorgen voor flinke studievertraging, zo hebben leden 
van team De Bono’s ervaren. Het kost namelijk veel tijd 
om je vaardigheden alsnog op hbo-niveau te krijgen. En 
die tijd heb je in het hbo niet. De oplossing ligt voor de 
hand: eerder beginnen met het oefenen van de gener-
ieke vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen 
studeren in het hbo.

Opzet van het plan
In dit plan wordt gewerkt aan het kennismaken en oefenen met drie generieke vaardigheden, die in onderzoek zijn 
aangewezen als dé drie grote struikelblokken voor mbo-studenten in het hbo:
 - zelfstandig werken
 - plannen
 - leesvaardigheid (teksten lezen en verwerken)

Mbo-studenten moeten tijdig bewust worden gemaakt van het belang van deze vaardigheden, én vervolgens ook de 
kans krijgen om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Het plan bestaat uit drie onderdelen: kennismaking met de drie generieke vaardigheden, een project waarin gewerkt 
wordt aan deze vaardigheden en een winnend project waarin de generieke vaardigheden nog verder worden uitge-
diept. De eerste twee onderdelen vinden plaats tijdens één studiedag, die wordt gehouden op het mbo.

In het eerste deel van de studiedag krijgen laatstejaars mbo-studenten die naar het hbo willen drie workshops aange-
boden over de drie generieke vaardigheden. De workshops worden verzorgd door docenten uit mbo en hbo en door 
hbo-studenten zelf. In de workshop maken deelnemers kennis met het belang van de drie vaardigheden en oefenen zij 
met de vaardigheden.

In het tweede gedeelte van de studiedag vormen de studenten, direct na de workshops, groepen. In de groepen 
bedenken ze samen een project gericht op de ontwikkeling van de drie vaardigheden. De groepen pitchen het project 
voor een jury van docenten en studenten. De jury kiest één winnaar. Het winnende team krijgt een beurs om het project 
uit te werken en uit te voeren. Zij plukken zelf de vruchten van dit project, maar wie weet kan het winnende project daar-
na ook breder worden ingezet voor mbo-studenten die hun generieke vaardigheden willen ontwikkelen! 

Samenvatting van
het plan
Uit onderzoek blijkt dat mbo-studenten vaak uit-
vallen in het hbo door tekortschietende generieke 
vaardigheden, zoals zelfstandig werken, plannen 
en leesvaardigheid. De generiek-generator helpt 
mbo-studenten kennis te maken en te oefenen met 
drie essentiële vaardigheden die nodig zijn om suc-
cesvol te kunnen studeren in het hbo.





Curriculum Niveau 4½ 
Coach: Maike Vlassak
Door: Anne Hunnekens, Harm Kooter, Nihan Igci, Pernilla Vegter, Simone Meevissen (team Niveau 4½)

Waarom dit plan?
Het eindniveau van het mbo is volgens team Niveau 
4½ niet goed afgestemd op het startniveau van het 
hbo. Mbo’ers krijgen daardoor niet dezelfde kansen als 
havisten om succesvol te kunnen studeren in het hbo. 
Bovendien worden de capaciteiten van mbo’ers hierdoor 
onderschat: alsof ze niet meer zouden kúnnen. De naam 
van het team zegt het al: er moet in het mbo gewoon nog 
een extra schepje bovenop! Zo wordt de kloof tussen 
mbo en hbo verkleind en komen mbo-studenten beter 
beslagen ten ijs in het hbo.

Opzet van het plan
Het project bestaat uit drie onderdelen: een verkenning tussen docenten, een aanvullend curriculum en een keuzedeel.

Het eerste onderdeel is het organiseren van een studiedag voor docenten van de aan het project deelnemende mbo- en 
hbo-instelling(en). In dit overleg worden het eindniveau van mbo-4 en het vereiste startniveau in het hbo van op elkaar 
aansluitende vakken naast elkaar gelegd. Wat kennen en kunnen studenten die het mbo-vak hebben afgerond? En 
wat moeten studenten kennen en kunnen om het vak in het hbo te kunnen volgen? Door structureel te verkennen waar 
mogelijke hiaten zitten in de aansluiting tussen het eindniveau in het mbo en het startniveau in het hbo, wordt inzichtelijk 
op welke punten een aanvullend programma nodig is.

In het tweede onderdeel wordt door mbo- en hbo-docenten een aanvullend, voor studenten facultatief, programma 
ontwikkeld, dat in het mbo wordt uitgevoerd door mbo-docenten. Dit programma kan zich, afhankelijk van de in het 
eerste onderdeel geconstateerde hiaten, zowel richten op het versterken van de vakinhoudelijke kennis als op de 
ontwikkeling van meer generieke studievaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren in het hbo.

In het derde onderdeel wordt door hbo-docenten, in overleg met mbo-docenten, een keuzedeel ‘hbo ervaren’ ontwik-
keld. Dit keuzedeel wordt op het hbo uitgevoerd door hbo-docenten en zou geïntegreerd kunnen worden met het 
bestaande keuzedeel Voorbereiding hbo. Het keuzedeel ‘hbo ervaren’ is geheel gericht op het ervaren van de manier 
van werken in het hbo, waarbij met name aandacht is voor het oefenen met de benodigde studievaardigheden en zelf-
standigheid. Het mbo examineert dit keuzedeel. Team Niveau 4½ geeft aan dat dit programmaonderdeel eventueel ook 
zou kunnen worden aangeboden zonder dat het een formeel mbo-keuzedeel wordt, maar waarschuwt ervoor dat het 
niet te kleinschalig moet zijn. Studenten in het mbo moeten echt tijd en ruimte krijgen om het hbo te ervaren zoals het is!

Samenvatting van
het plan
Het eindniveau van het mbo en het startniveau 
van het hbo liggen te ver uit elkaar. Dit plan van 
team Niveau 4½ brengt docenten uit mbo en hbo 
bij elkaar, om samen een aanvullend curriculum in 
het mbo te ontwikkelen én een keuzedeel waarin 
mbo-studenten hbo-studievaardigheden kunnen 
opdoen.





Evenement Education 
Festival
Coach: Margôt Stolker
Door: Aminah Langerak, Ashray Sharvan Jagernath, Britt Mars, Elvira van de Zande, Emine Acikgoz, 
Jean-Paul van Loo, Karel de Groot, Kimberley van den Berg, Veerle Wiemans, Yasemin Bal (team De Spetters)

Waarom dit plan?
De studenten van team De Spetters voelden zich onvol-
doende ‘startklaar’ bij de overstap van mbo naar hbo. 
Het mbo-niveau sluit niet aan bij het hbo-niveau, zeker 
als het gaat om algemene vaardigheden als presenteren, 
onderzoek doen en feedback geven. Het team bedacht 
een festival waar mbo-studenten zich optimaal kunnen 
voorbereiden op de overstap naar het hbo. 

Opzet van het plan
Het Education Festival is een tweedaags evenement voor mbo-studenten die door willen studeren in het hbo. Het 
festival biedt een creatieve, vrolijke en feestelijke ontmoeting tussen mbo en hbo. Studenten krijgen op het festival 
beter zicht op wat studeren in het hbo inhoudt én krijgen concrete handvatten aangereikt om helemaal hbo-startklaar te 
worden.

Het festival is niet verbonden aan één instelling, maar regionaal opgezet. Er wordt voor elke sector (b.v. zorg, techniek) 
een podium, tent of kraam ingericht, waar sectorspecifieke activiteiten worden aangeboden, zoals:
 - voorlichting over hbo-opleidingen binnen de sector
 - hbo-studenten delen ervaringen en tips over studeren in het hbo
 - werkgevers geven workshops en demonstraties, zodat studenten kennismaken met de mogelijkheden   
  en vereisten van het werken in de betreffende sector

Daarnaast zijn er niet-sectorspecifieke kramen en activiteiten:
 - interviewrondes: studenten en docenten van verschillende sectoren worden geïnterviewd, geven 
  presentaties geven en gaan met elkaar en de zaal in discussie
 - loopbaanbegeleiding: studenten krijgen informatie en advies over de overstap naar het hbo
 - proeflessen ‘algemene hbo-kunde’ : mbo- en hbo-docenten geven workshops over vaardigheden als   
  plannen en organiseren, feedback geven en ontvangen, leren leren, onderzoeksvaardigheden en    
  taalvaardigheid Nederlands en Engels.

Voor de activiteiten worden creatieve werkvormen ontwikkeld. Denk aan speurtochten, dictees, cabaret, muziek, 
culinaire ervaringen en een mooie buitenlocatie. Het festival mag zeker geen suffe voorlichtingsmiddag worden, maar 
moet een spetterend inkijkje geven in het hbo. Het team hoopt dat het tweedaagse festival uiteindelijk uitgroeit tot een 
heus ‘discovery college’ in de vorm van een minor of keuzedeel. Maar, zo weet het team, laten we eerst maar eens klein 
beginnen: dit zijn de eerste vonkjes, en dan komt dat grote vuur vanzelf!

Samenvatting van
het plan
Studenten die de overstap van mbo naar hbo 
maken, ervaren grote niveauverschillen tussen 
mbo en hbo, met name op het vlak van algemene 
hbo-vaardigheden. Met het project Education Festi-
val worden mbo-studenten helemaal klaargestoomd 
voor het hbo.





Leerproject Samen 
leren leren
Coach: Marieke Cornelisse
Door: Amber Timmermans, Anouk Goossens, Demi Smits, Emmelien Kin, Lisa Verbeek, 
Richard Harte, Take Wester (team Learn as 1)

Waarom dit plan?
Om succesvol te kunnen studeren in het hbo, moeten 
studenten beschikken over een hele reeks generieke 
studievaardigheden. Onderzoekers hebben een aantal 
essentiële vaardigheden aangewezen die nodig zijn 
om succesvol te kunnen studeren in het hbo. Deze lijst 
vaardigheden vormt het uitgangspunt van dit plan. Team 
Learn as 1 wil ervoor zorgen dat mbo-studenten deze 
vaardigheden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen vóór-
dat zij de overstap maken, zodat deze geen struikelblok 
meer vormen in het eerste jaar. 

Opzet van het plan
Het plan bestaat uit een leerproject op het mbo en 
een digitale leeromgeving die dit project ondersteunt. 
In het project werken mbo-studenten aan een uitda-
gende opdracht, waarmee zij kunnen oefenen met de 
benodigde hbo-studievaardigheden:
 - plannen
 - zelfstandig werken
 - teksten lezen en leren
 - informatie zoeken en verwerken
 - presenteren
 - verslagen maken
 - onderzoeken
 - reflecteren
 - analyseren
 - samenwerken
 - ICT inzetten

Studenten werken in groepjes van 3 tot 4 personen 
aan de opdracht, waarbij ze worden begeleid door 
een docent. Daarnaast werken de groepjes zelfstan-
dig aan het project, waardoor zij oefenen met samen-
werken. Tot slot werken de studenten ook zelfstandig 
aan het project. Hiervoor maken zij gebruik van een 
digitale leeromgeving over studievaardigheden. De 
student kiest per studievaardigheid of hij filmpjes 
bekijkt, informatie leest of oefenopdrachten uitvoert. 
De leeromgeving fungeert als voorbereiding, onders-
teuning en verdieping van het project. Op deze wijze 
kan een student zelfstandig werken op een manier die 
bij hem past.

Het leerproject kan naar wens gedeeltelijk geïnte-
greerd worden in de keuzedelen en kan meer of minder 
opleidingsspecifiek worden ingevuld. De leeromgeving 
kan gebouwd worden door studenten van mbo en hbo 
samen, die daarmee direct een leerproject te pakken 
hebben. De coördinatie en begeleiding kan het beste 
door een team van een onderwijskundige en een 
docenten vanuit mbo en hbo worden opgepakt. Samen 
leren en ontwikkelen, dat is het motto van dit plan!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten die naar het hbo gaan, maken zich 
zorgen dat hun studievaardigheden onvoldoende 
op peil zijn. Studenten die deze overstap al gemaakt 
hebben, bevestigen dat dit een belangrijk struike-
lblok kan zijn. Met dit project van team Learn as 1 
krijgen mbo-studenten meer grip op hbo-studievaar-
digheden.





Challenge Accepted App
Coach: Marjolein Poot
Door: Djessie van Uitert, Joska Mijnders, Laura de Graaf, Marja Ul-Hasnain, Marthe Smits, 
Samantha van der Plas, Simone Willekens, Veerle Heufke Kantelaar (team Challenge Accepted)

Waarom dit plan?
De studenten van team Challenge Accepted schrok-
ken zelf flink van het niveauverschil met het mbo toen 
ze eenmaal startten in het hbo. Met name de vereiste 
zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid voor het 
leerproces en het eigen initiatief dat van studenten in het 
hbo wordt verwacht, was heel anders dan in het mbo. 
Mbo-studenten vallen uit door dit grote verschil, aldus 
het team. Als mbo-studenten beter weten wat zij straks 
kunnen verwachten in het hbo én hiermee alvast kunnen 
oefenen, is de kans groter dat zij met succes de overstap 
naar het hbo maken.

Opzet van het plan
Dit project richt zich op het ontwikkelen van vier hbo-competenties onder mbo-studenten die de overstap naar het hbo 
willen maken:
 - zelfreflectie: studenten kijken naar hun eigen studiegedrag en reflecteren op hun 
  sterke punten en verbeterpunten
 - probleemoplossend vermogen: studenten bekijken een probleem vanuit verschillende invalshoeken    
  en beargumenteren wat de beste oplossing(en) is (zijn)
 - leervermogen: studenten kunnen zelfstandig studeren, plannen, kritisch denken en zelf tijdig aan   
  geven als ze hulp nodig hebben
 - communicatievermogen: studenten zijn communicatief vaardig en kunnen goed samenwerken 
  in een team

Studenten oefenen met deze competenties aan de hand van de Challenge Accepted App. Via deze app bieden 
hbo-instellingen, maar ook werkgevers, gratis activiteiten aan die studenten helpen om de benodigde competenties te 
ontwikkelen, en zich aldus voor te bereiden op het hbo. Dit kan bijvoorbeeld gaan om proefstuderen, proeftoetsen, een 
praktijkproject, lezing of cursus. Studenten posten na afloop van de activiteit een selfie in de app, waaronder ze kort ver-
tellen wat ze hebben geleerd van de activiteit.

Het team stelt voor dat het mbo kartrekker wordt van het project, opdat zij de app actief kunnen promoten onder 
mbo-studenten. Er zal een app-maker moeten worden ingehuurd om de app te bouwen. Ook zal er een selectiecommis-
sie moeten worden ingesteld die activiteiten verzamelt en keurt om in de app aan te bieden.

Studenten kiezen zelf uit de lijst met activiteiten en kunnen zelf ook activiteiten aanmaken in de app. Deze keuzevrijheid 
is essentieel en past bij de doelstelling van het project: studenten maken zelfstandig keuzes om hun competenties te 
ontwikkelen aan de hand van de activiteiten in de app. Om studenten te belonen voor hun inzet, kunnen zij punten ver-
dienen met de activiteiten, die ze kunnen verzilveren tijdens hun hbo-studie, bijvoorbeeld met kortingen op studiemateri-
alen of uitjes. Zo hebben studenten dubbel plezier van een goede voorbereiding op het hbo!

Samenvatting van
het plan
In het hbo wordt een stuk meer zelfstandigheid en 
eigen initiatief van studenten verwacht dan in het 
mbo. Dat is voor veel studenten even wennen. Team 
Challenge Accepted bedacht een app waarmee 
studenten zich beter kunnen voorbereiden op wat ze 
in het hbo te wachten staat. 
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Excellentieprogramma
Hbo-voorsprong
Coach: Menno Oldenhof & Han Visser
Door: Abdelkarim El Ghoul, Curano Langaman, Jesse Grift, Laura Duinker, Mikail Odabas, Niqshal Arjun, 
Robin van der Knoop, Zakaria Jabal (team Strategic Alliance)

Waarom dit plan?
Studenten die naar het hbo doorstromen, voelden zich 
vaak te weinig uitgedaagd in het mbo. Dat is een demo-
tiverende ervaring, die sommige studenten zelfs afhoudt 
van de keuze om door te studeren, omdat ze het plezier 
in studeren verloren hebben. Zonde, vindt team Strategic 
Alliance. Als je studenten die dat kunnen en willen al in 
het mbo de kans geeft om op hbo-niveau te studeren, 
motiveer je ze om het beste uit zichzelf te halen, geef je 
ze kans om alvast kennis te maken met het hbo-niveau 
én geef je ze een voorsprong in het hbo!

Opzet van het plan
Met dit project kunnen mbo-studenten een excellentie-
programma volgen door in hun tweede en derde jaar al 
propedeusevakken te volgen bij een hbo-opleiding naar 
keuze. Ronden studenten de vakken succesvol af, dan 
krijgen ze vrijstelling voor dat vak als ze eenmaal in het 
hbo zijn ingeschreven. Ronden ze alle propedeusevak-
ken al tijdens het mbo af, dan kunnen ze direct instromen 
in het tweede jaar van het hbo, en dus versneld afstud-
eren. 

Het excellentieprogramma wordt actief aangeboden 
door een zogeheten ‘opleidingsmakelaar’, die eerstejaars 
mbo-studenten wijst op de mogelijkheid om in het tweede 
jaar te starten met het excellentieprogramma. Studenten 
die voor dit programma in aanmerking willen komen, 
dienen in hun eerste studiejaar minimaal een 7 gemid-
deld te staan. Zij kiezen zelf bij welke hbo-opleiding zij 
vakken willen volgen. De opleidingsmakelaar helpt de 
mbo-student bij de keuze.

Het hbo hoeft de deelnemende mbo-studenten geen 
extra aandacht of begeleiding te geven: het gaat immers 
om het opdoen van de échte hbo-ervaring. Van het 
mbo vraagt het programma, naast het aanstellen van de 
opleidingsmakelaar, dat de ervaringen van studenten 
met het programma worden meegenomen in de loop-
baanbegeleiding.

 Studenten kunnen door het volgen van de vakken ook 
besluiten dat het hbo misschien toch niet zo geschikt 
voor ze is, of dat de opleiding waar ze vakken volgen 
toch niet goed bij ze past. Zo helpt het project mbo-
studenten niet alleen om het beste uit zichzelf te halen, 
maar ook bij het maken van een weloverwogen keuze 
voor het hbo en voor een specifieke opleiding. Een voor-
sprong die zich in het hbo dubbel en dwars terugbetaalt!

Samenvatting van
het plan
Waarom wachten met dat niveautje hoger tot het 
hbo? Sommige mbo-studenten kunnen en willen op 
een hoger niveau studeren dan het mbo van hen 
vraagt. Team Strategic Alliance bedacht een excel-
lentie-programma, waarmee mbo’ers ook nog eens 
sneller het hbo kunnen doorlopen.





Website SLIM
Coach: Rob van der Reijden
Door: Elif Bilir, Ellen Oosterveen, Marjolein Haan, Myrthe Platvoet, Rozemarijn Otterman, Stella Verdam, 
Yasemin Ketenci (team Samenwerking Voorop!)

Waarom dit plan?
Verschillende studenten van team Samenwerking 
Voorop! hebben opstartproblemen in het hbo ervaren. Ze 
waren onvoldoende bekend met de cultuur en structuur 
van het hbo en waren onvoldoende voorbereid op de 
eisen die het hbo stelt aan de vaardigheden van student-
en. Een van hen verwoordt dit als volgt: “Hoe je met the-
orie moet omgaan, voor een tentamen over vier boeken 
tegelijk moet leren of een goede planning moet maken: 
ik had geen idee. Ik was veel prettiger en met vertrouwen 
door mijn eerste jaar heengegaan als ik op het mbo de 
belangrijkste vaardigheden had gekend en geleerd en 
wist wat mij te wachten stond.” Die uitdaging pakte het 
team op, aan de hand van een digitale portal.

Opzet van het plan
SLIM staat voor Studiewijzer Leerplan voor Individueel Maatwerk. De website SLIM kent drie pijlers:

- routeplanner: een overzicht van alle kennismakingsevenementen van hbo-instellingen en de op het
hbo gerichte activiteiten van het roc van de student. Studenten kunnen een persoonlijk stappenplan
aanmaken van evenementen die ze willen bezoeken. De site doet hierbij ook suggesties voor
mogelijk relevante evenementen. Wie nog niet weet wat hij of zij wil studeren, wordt eerst naar
studiekeuzetest.nl verwezen.

- hbo-vaardigheden: kennismaken en oefenen van zes centrale hbo-vaardigheden (taalvaardigheid,
rekenvaardigheid, theorie, planning, werktempo en zelfstandigheid). Studenten kunnen zelfstandig
testjes op de site doen, die hun prestaties analyseert en via links verwijst naar extra oefenmateriaal.
Ze kunnen het ook aangeven als ze meer begeleiding wensen. Deze aanvraag wordt doorgelinkt naar
de eigen studieloopbaanbegeleider (slb’er).

- coaching: versterken van motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Studenten kunnen aanklik- 
  ken dat ze aanvullende coaching wensen. Na toestemming van de student, krijgt de slb’er toegang 

tot het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student, waar hij zijn ontwikkeling en 
ervaringen bijhoudt. De slb’er maakt in overleg een afspraak met de student om hier verder 
over te praten.

Het plan vereist de ontwikkeling van een site, waarop content wordt geplaatst en onderhouden. Dit kan deels om 
bestaande content (b.v. via studiekeuze123) en deels om nieuwe content gaan. Insteek is dat het oefenmateriaal voor 
de hbo-vaardigheden generiek is, maar instellingen kunnen hier ook eigen materiaal aan toevoegen. Het maatwerk 
zit ‘m in de individuele begeleiding bij de ontwikkeling van de hbo-vaardigheden, en in het afgesloten gedeelte, waar 
studenten hun POP kunnen vullen en contact kunnen leggen met de slb’er. De slb’er moet tijd kunnen vrijmaken om 
maatwerk te kunnen leveren, bij de begeleiding op de hbo-vaardigheden en bij de coaching. Want een aanpak op 
maat, dat is waar SLIM voor staat!

Samenvatting van
het plan
Mbo’ers hebben onvoldoende kennis van de cultuur 
van het hbo en de vaardigheden die nodig zijn om 
succesvol in het hbo te studeren. Dat maakt onnodig 
onzeker bij de overstap naar het hbo. Team Samen-
werking Voorop! bedacht een website waarmee 
mbo-studenten zich beter kunnen voorbereiden op 
de overstap.





Workshops 
‘Je kunt meer dan je denkt!’
Coach: Sean Vink
Door: Alinda Osinga, Bart Pot, Evita Hogeling, Ilse Wagenaar, Iris Mars, Lucas Ferdinandus, Ludo Marrink, Mirte 
Achterkamp, Regina Bowen, Samantha Boxman, Shelly Schoon, Willem Oevering (team Delectamenti Brainy)

Waarom dit plan?
“Het hbo is voor jou veel te hoog gegrepen!”, krijgen 
sommige mbo-studenten te horen. Of juist: “Ach, mbo 
en hbo verschillen nauwelijks van elkaar hoor!” Heel 
verschillende boodschappen en allebei niet waar, zo 
concluderen de studenten van team Delectamenti Brainy. 
Hun uiteindelijke ervaring met de overstap naar het hbo 
is dat er vooral een groot verschil bestaat in de studie-
vaardigheden waarop het mbo en hbo een beroep doen. 
In het mbo word je meer aan het handje gehouden, in het 
hbo word je in het diepe gegooid, concludeert het team. 
Maar dat mbo-studenten bepaalde studievaardigheden 
nooit aangeleerd hebben in het mbo, betekent niet dat zij 
het niveau niet aankunnen. Werk aan de winkel dus, om 
mbo-studenten hbo-studievaardigheden aan te leren!

Opzet van het plan
Dit project bestaat uit een serie van vier tot zes wekelijkse workshops voor mbo-studenten onder de noemer ‘Je kunt 
meer dan je denkt!’, waarin studenten kennis maken met het hbo en waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
enkele hbo-studievaardigheden:
 - schrijfvaardigheden
 - bronvermelding
 - onderzoeksvaardigheden
 - plannen en tijdmanagement
 - reflecteren
 - feedback geven en ontvangen

De workshops worden verzorgd door hbo-studenten met een mbo-achtergrond. Twee hbo-studenten verzorgen samen 
de workshops voor een groep van zes tot acht mbo-studenten. Met deze kleinschalige opzet is er voldoende ruimte voor 
individuele vragen en begeleiding. Voor de workshops dient een docentenhandleiding te worden ontwikkeld, waarna 
de hbo-studenten zelf een nadere invulling kunnen geven aan de workshops. Zij doen dit in het kader van hun vrije 
keuze-ruimte of een honours-programma.

Doordat de lessen worden verzorgd door hbo-studenten met een mbo-achtergrond, kunnen mbo-studenten zich 
makkelijker identificeren met hun toekomstige rol als hbo-student, zo denkt het team. De hbo-student helpt ze om een 
realistischer beeld te krijgen van het hbo en van de verschillen met het mbo. Hierdoor weten mbo-studenten beter wat 
ze straks te wachten staat en maken ze de overstap straks met meer vertrouwen. Want echt, je kunt meer dan je denkt!

Samenvatting van
het plan
Mbo-studenten lopen er bij hun start in het hbo 
tegenaan dat zij hbo-studievaardigheden missen.
Hierdoor lijkt het hbo algauw te hoog gegrepen. 
Maar oefening baart kunst! Team Delectamenti 
Brainy bedacht een workshop-serie waarin hbo-
studenten aan mbo-studenten de fijne kneepjes van 
het hbo-vak leren.





Programma De hbo-bril
Coach: Tessa van Asselt
Door: Anne Leseman, Cynthia de Leeuw, Fatima Haddouti, Maaike Oltmans (team The A-team)

Waarom dit plan?
Het verschil in de manier van werken tussen mbo en hbo 
is zo groot, dat veel studenten een onnodig slechte start 
maken, vindt The A-team. Ze halen in het begin slechte 
cijfers, omdat ze nog niet gewend zijn aan de grote mate 
van zelfstandigheid die verwacht wordt, of de hogere 
eisen die aan taalvaardigheid worden gesteld. Een dagje 
proefstuderen is niet voldoende om je voor te bereiden 
op het hbo. Het team ontwikkelde daarom een heuse 
hbo-bril, waarmee mbo-studenten hun beeld van het hbo 
kunnen aanscherpen.

Opzet van het plan
De hbo-bril bestaat uit drie onderdelen: een hbo-kickoff, 
een hbo-beoordeling en een slotdag.
Direct aan het begin van het laatste jaar van het mbo 
vindt de kick-off van het project plaats. Studenten volgen 
een dag lang lessen en workshops over hbo-vaardig-
heden op hun mbo-instelling, die gezamenlijk worden 
aangeboden en verzorgd door mbo- en hbo-
docenten. Desgewenst kunnen deze lessen in het 
keuzedeel Voorbereiding hbo worden geïntegreerd. 
De lessen en workshops worden opleidingsspecifiek 
ingevuld. Zo kan er meer nadruk worden gelegd op 
bijvoorbeeld taalvaardigheid, planning of presentati-
evaardigheden. De kick-off geeft studenten een beter 
beeld van de vaardigheden die nodig zijn om in het hbo 
te kunnen studeren.

Het tweede onderdeel is de mogelijkheid om prestaties in 
het reguliere mbo-programma ook op hbo-niveau te laten 
beoordelen. Mbo-opleidingen bieden elk blok één vak 
aan waarvoor mbo-studenten zich naar wens op hbo-
niveau kunnen laten beoordelen door een hbo-docent. 
Daarbij wordt niet alleen een cijfermatige beoordeling, 
maar ook opbouwende feedback gegeven. Hierdoor 
kunnen studenten toetsen of hun vaardigheden al op 
hbo-niveau zijn, met welke vaardigheden zij nog 
moeite hebben en hoe zij die zouden kunnen verbeteren. 
Daarnaast vindt de reguliere beoordeling op mbo-niveau 
plaats door de mbo-docent. Deze beoordeling telt mee 
voor het diploma, de hbo-beoordeling niet.

Het laatste onderdeel is een afsluitende studiedag aan 
het eind van het laatste schooljaar in het mbo. Op deze 
studiedag kunnen studenten, naar aanleiding van de 
feedback van de hbo-docent, gericht lessen en work-
shops volgen voor de hbo-vaardigheden waarmee ze 
nog moeite hebben. Aan het eind van het traject krijgen 
studenten een bewijs van deelname mee.

De hbo-bril helpt studenten beter zicht te krijgen op de 
vaardigheden die nodig zijn in het hbo. Bovendien biedt 
de hbo-bril studenten de kans deze vaardigheden te 
ontwikkelen, zonder dat er meteen een bepalende beoor-
deling aan wordt verbonden. Studenten maken daardoor 
de overstap met meer zelfvertrouwen. Het project draagt 
tevens bij aan de samenwerking tussen mbo en hbo. De 
subsidie kan gebruikt worden om tijd vrij te maken voor 
samenwerking bij de twee studiedagen, bij het opstellen 
van de beoordelingscriteria en voor het realiseren van de 
beoordelingen. Met de hbo-bril zien dus niet alleen stu-
denten maar ook docenten scherper waar de verschillen 
tussen mbo en hbo zitten!

Samenvatting van
het plan
Voor veel mbo-studenten is de overstap naar 
het hbo een ware cultuurschok, concludeert The 
A-team. Hierdoor verloopt de overstap moeizaam. 
Met dit project krijgen mbo-studenten een hbo-bril 
aangemeten, die beter zicht geeft op de vaar-
digheden die van een hbo’er worden verwacht.





Samenwerken in 
echte projecten
Coach: Diny Frauenknecht
Door: Bas Karelse, Courtney Mirrer, Dyon Altena, Erwin Kruiver, Kylian Lauer, 
Mick van der Werf, Teun Huibregtse (team De Vooruitdenkers)

Waarom dit plan?
Tussen het mbo en het hbo gaapt een groot gat. Want 
waar je als student op het mbo nog begeleiding krijgt bij 
elke stap, daar sta je er op het hbo alleen voor. Je moet 
dan ineens zelfstandig werken, beter plannen en dat op 
een hoger (abstractie)niveau. Door studenten beter voor 
te bereiden op deze vaardigheden, kan de uitval in het 
eerste jaar in het hbo volgens team De Vooruitdenkers 
flink verminderd worden. 

Opzet van het plan
Het gat tussen mbo en hbo moet worden gedicht. En dat 
is helemaal niet zo moeilijk. Want ookal verschillen het 
hbo en het mbo van elkaar, er zijn ook veel overeenkom-
sten. Zo wordt op beide niveaus gewerkt met project-
onderwijs. Door studenten van het mbo en het hbo 
samen te laten werken aan dezelfde projecten kan het 
gat tussen beide worden overbrugd.

Het team denkt dat het daarbij belangrijk is dat student-
en kunnen werken aan levensechte projecten. Want als 
projecten in opdracht zijn van echte partijen, dan zijn 
studenten meer betrokken, gaan ze serieuzer te werk en 
doen ze praktijkervaring op waar ze later echt wat aan 
hebben.

Die opdrachtgevers kunnen zichzelf aanmelden. Over-
heden, bedrijven en andere organisaties die met een 
probleem of vraagstuk zitten, waar ze de kennis en kunde 
van mbo- en hbo-studenten goed voor kunnen 
gebruiken, schrijven zich in op een digitale projecten-
markt. Docenten van het mbo en het hbo geven een 
didactische draai aan deze projecten en koppelen de 
opdrachten aan concrete leeruitkomsten op mbo- en 
hbo-niveau. 

Vervolgens organiseren de scholen en opdrachtgevers 
een aantal keer per jaar bijeenkomsten waar de projecten 
worden gepresenteerd. Dat stelt de studenten in staat 
verdiepende vragen te stellen aan de opdrachtgevers en 
zich verder te verdiepen in de leerdoelen van het project. 
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, kan worden be-
gonnen met een project. 

In de projecten werken mbo’ers en hbo’ers elk op basis 
van hun eigen talenten samen aan het oplossen van 
praktijkproblemen. De hbo-studenten leren samenwerken 
met collega’s van een ander niveau en kunnen hen al 
doende helpen bij de overstap naar het hbo. Zij zijn 
immers zelf ervaringsdeskundig. De mbo’ers kunnen ex-
celleren door hun praktijkgerichtheid en zien dankzij de 
samenwerking wat er op het hbo van je wordt verwacht. 
Zo kunnen doorstromers uiteindelijk met vertrouwen aan 
hun nieuwe studie beginnen.

Samenvatting van
het plan
De kloof tussen mbo en hbo is groot. Team De 
Vooruitdenkers ontwikkelde een plan om door-
stromers hbo-vaardigheden aan te leren, door al 
in de laatste twee jaar van het mbo te werken aan 
praktijkopdrachten op hbo-niveau. Studenten kun-
nen zich daardoor beter oriënteren op de 
studiekeuze en zijn ze beter voorbereid op het 
zelfstandige en planmatige studeren op het hbo. 
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