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Back to the Basis: Word mbo-student voor één dag ! 
 

“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. 
  

Vrijdag 12 oktober 2018 
10.00 – 16.00 uur 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hotel Mercure Amersfoort – op loopafstand van Station Amersfoort-Centraal 
 

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

Afmelden is kosteloos tot 1 oktober 2018 
 

 
Het mbo staat veel en vaak in de belangstelling. Niet alleen omdat de deelnemers aan de mbo-
opleidingen zich vanaf 2020 ‘student’ mogen noemen’.  Ook is er aandacht voor de internationale 
mogelijkheden in die sector. Het aanbieden van opleidingen in het Engels en/of Duits zal worden 
gestimuleerd. Tevens biedt het inbedden formeel in het Europese hoger onderwijs van de Short 
Cycle HE, onze Ad-opleiding, de kans aan mbo’ers met een diploma op niveau 4 om met Europese 
subsidie (Erasmus-pro) een deel van een Ad-opleiding in het buitenland te volgen, direct na het 
behalen van hun mbo-diploma.  
Ook de opkomst van de Regionale Associate Colleges (RAC’s) zet de meerdere mogelijkheden 
voor mbo’ers in de spotlights. MBO-instellingen ‘ruiken hun kans’ om mee te doen aan het opzetten 
van Ad’s en om bij de uitvoering betrokken te zijn. 
De aandacht voor studiesucces en rendementen is groeiende. Het kunnen doen van leerlijnen in 
kleinere stappen, zonder dat er sprake is van ‘doodlopende studiewegen’, zal binnen niet al te 
lange termijn de overhand gaan krijgen bij het maken van studiekeuzes. Ouders, schooldecanen, 
student-begeleiders en andere ‘influencers’ rond het mbo zullen hierbij een interessante rol gaan 
spelen. 
Levenlang leren (en ontwikkelen) krijgt eveneens een andere insteek. Talenten, budgetten, eigen 
geld, kansen en mogelijkheden… het zijn zaken die worden ingezet voor het spreiden van formele 
scholing over langere tijd. In plaats van opgejaagd te worden om al voor de 25ste verjaardag het 
maximale niveau te hebben bereikt op kosten van de overheid, zullen veel jongeren kiezen voor 
het verleggen van de scholingsbasis naar bijvoorbeeld 35 of 40 jaar. Dat moet er nog steeds zo’n 
30 jaar of meer worden voorzien in inkomsten, dus waarom alle scholingsrechten al opmaken in 
de eerste levensfase? 
Daarom is de Ad-opleiding een uitkomst voor degenen die vier jaren doen over een bacheloroplei-
ding niet helemaal zien zitten, wetende dat de omgeving en de arbeidsmarkt snel verandert. Eerst 
die Ad doen, vervolgens aan het werk om na een tijdje te bezien waarvoor de nog resterende twee 
jaren kunnen worden ingezet – ook best prima. 
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Dus 
De veranderingen die nu plaatsvinden, hebben een sterke impact op de mogelijkheden voor mbo-
studenten als ze verder willen studeren – direct of op wat langere termijn. De vraag is of ‘de 
omgeving’ die de benodigde informatie en de lijst met opties hiervoor moet aanreiken, ook een 
soort update nodig heeft. 
Daarom kiezen we bij deze Dag van de Beroepskolom voor deze vorm. Door in de huid van een 
mbo’er te kruipen en met elkaar van gedachten te wisselen over welke zaken nodig zijn om de 
juiste beelden te schetsen en voor te schotelen, krijgen we mogelijk zelf ook zicht op nieuwe uit-
dagingen voor de vormgeving van de doorstroom en aansluiting mbo-hbo. 
 
Vormgeving DvdB 
In de volgende nieuwsbrief zullen we meer in detail ingaan op het programma. Maar in grote lijnen 
is het zo dat er diverse rondes zijn waarin wordt gesproken over een bepaalde fase van het keuze-
proces. Dat gebeurt aan de hand van een casus, in combinatie met stellingen en vragen. Echter, 
gedurende zo’n ronde kan ‘onverwacht’ een aspect aan de discussie worden toegevoegd: een 
nieuwe ontwikkeling of een specifieke wending als het gaat om scholing en/of werk. 
 
Elke ronde wordt voorafgegaan door een korte inleiding waarin de casus wordt toegelicht. Daarbij 
wordt ook aangegeven wat de nieuwste ontwikkelingen zijn, om toch ook invulling te geven aan 
het informatieve karakter van de DvdB. 
 
Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat er studenten zijn, uit het mbo zelf of uit het eerste jaar hbo. 
Zij zullen de groepen observeren, en op bepaalde momenten plenair aangeven wat hun mening is 
over wat er zoal ter berde wordt gebracht. 
 
Kortom, we steken in op een interactief gebeuren. 
 


