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Back to the Basis: Word een mbo’er voor één dag ! 
 

DOE MEE AAN HET GROTE ROLLENSPEL ROND DE DOORSTROOM MBO-HBO 
 
 

“WAT GEBEURT ER ALS JE OP HET MBO KIEST VOOR HET HBO… 
HOE JE IN ALLERLEI SITUATIES TERECHT KUNT KOMEN EN… 

HOE DE EERSTE FASE VAN HET HBO OP JE AF KOMT… 
 
 

Verplaats je de gehele dag (nou ja, tijdens de lunch hoeft het niet) in een mbo’er die 
naar een hbo-opleiding wil doorstromen. Hij/zij krijgt vervolgens al tijdens de mbo-studie 
met allerlei zaken te maken die in de voorbereiding passen. Maar het is dan vooral ook 

steeds een kwestie van afwegen en scherpe keuzes maken. 
 

Op een gegeven moment komen de hogescholen in beeld en gaan ze met die mbo’ers 
‘aan de slag’. Dat kan op diverse manieren, ook weer bedoeld om een mbo’er zich 

gewaar te laten worden wat het inhoudt om hbo’er te worden. 
 

Eenmaal op het hbo gearriveerd zullen hogescholen zich blijven bekommeren om de 
doelgroep mbo’ers. In de eerste fase van de hbo-studie wordt duidelijk gemaakt wat de 

consequenties zijn van falen, uitval, switch en te weinig studiepunten halen. 
 

We gaan U voor de lunch in de huid van een mbo-student laten kruipen. Aan de hand 
van casussen en aanvullende informatie die ‘plotseling’ tijdens de groepsoverleggen op 

tafel worden gelegd, gaan we zien wat UW gedrag is. We maken dus mee wat een 
mbo’er op zijn/haar bord krijgt. 

 
Na de lunch komt U terecht in de wereld van de hogescholen, als startende hbo-student. 

Ook dan dragen we casussen aan en voeden we de discussies met onverwachte 
informatie en wendingen in de wereld van het hbo. Hoe reageert U daarop? 

 
Hebben we dan aan het eind van deze DvdB een beeld van wat we een mbo’er allemaal 

aandoen? Kunnen we ons spiegelen aan wat we die dag ervaren? 
 

  

Vrijdag 12 oktober 2018 
10.00 – 16.00 uur 
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Hotel Mercure Amersfoort – op loopafstand van Station Amersfoort-Centraal 
 

Kosten: 125 euro excl. btw 
Aanmelden kan al via info@leido.nl  

Afmelden is kosteloos tot 1 oktober 2018 
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