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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… 
 

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 
 

 
Nog even over de achtergrond en doelstelling… 
In de eerste nummers van de nieuwsbrieven over deze ‘uitdagende’ Dag van de Beroepskolom 
hebben we een aanzet gegeven voor de aanpak gedurende de bijeenkomst. Kort samengevat 
betekent dit dat we op 12 oktober als het ware in de huid kruipen van een mbo’er die op een 
gegeven moment besluit door te studeren in het hbo, en dan met allerlei zaken te maken krijgt. 
 

We doen dit alles in de vorm van een simulatie, met drie rondes waarin de fases van het keuze-
proces worden doorlopen. In groepjes, gebaseerd op een onderwijssector, wordt aan de hand van 
een casus bezien wat er zoal gebeurt en waarbij een mbo’er een keuze dient te maken. Die keuze 
kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden, met (ongeschreven) eisen die aan de 
doorstroom worden gesteld en de (onverwachte) mogelijkheden om de aansluiting optimaal in te 
vullen. 
 

Tijdens de rondes zullen we ook, net als bij mbo’ers gebeurt gedurende het keuzeproces, een 
aantal zaken op tafel leggen als het gaat om het invloed hebben op wat er zoal mogelijk is. Er is 
veel dynamiek, regels veranderen en ook elementen als de kans op een baan spelen zeker mee. 
 

Actuele ontwikkelingen ook aan de orde 
Maar we zouden niet met de Dag van de Beroepskolom bezig zijn als er geen tijd zou zijn voor het 
verstrekken van actuele informatie betreffende de ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor 
de aansluiting mbo-hbo en de vormgeving van de doorstroom. Dat doen we via de Kwis aan het 
begin, via de aanvullende gegevens voor de casussen en met gebruikmaking van een specifieke 
inleiding aan het begin van de middag. 
 

Observatoren 
Natuurlijk worden de deelnemers aan de DvdB in de gaten gehouden. Er zullen observatoren zijn, 
met als opdracht aan het eind van de dag te reflecteren op het gedrag van de groepen – een aantal  
‘mollen’ dus in de zaal.  
 
Opbrengsten 
Uiteraard verlaten we niet het pand zonder te hebben geconstateerd wat belangrijke aspecten van 
het keuzeproces zijn, vanuit het perspectief van de mbo/hbo-student gezien. Misschien lukt het om 
ter plekke aanbevelingen te formuleren, en dan zetten we die in het eindverslag. 
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Programma, zoals nu voorzien 
 

09.15 – 10.00 uur Ontvangst en registratie 
 
10.00 – 10.10 uur  Welkom en korte toelichting op het programma en de verwachtingen 
 
10.10 – 10.40 uur De Traditionele Keiharde Kennis Kwis (K3) 
   Maar deze keer worden de antwoorden voorzien van een korte toelichting 
    en zal de zaal worden gevraagd om een reactie of het geven van een 
    eigen ervaring. 
 
10.40 – 10.50 uur Inleiding op ronde 1 van ‘kruip in de huid van een mbo’er’: 
  -   beschrijving van de fase 
 -   elementen die een rol spelen in die fase en worden besproken in de 
      groepjes 
10.50 – 11.20 uur Ronde 1: mbo’er en de fase op weg naar het hbo… 
 
11.20 – 11.40 uur Koffiepauze 
 
11.40 – 12.00 uur Inleiding op ronde 2 
 -  beschrijving van de fase 
 -  informatie over keuzedelen (SBB) 
 -  belangrijke aspecten van de keuze voor het hbo 
12.00 – 12.40 uur Ronde 2: mbo’er en de fase voor de finale keuze voor het hbo 
 
12.40 – 13.30 uur Lunch 
 
13.30 – 14.00 uur Presentatie over de plannen die samenhangen met de keuzeprocedures 

nu er sprake is van zelfstandige Ad- en Bacheloropleidingen, en de conse-
quenties voor de regionale samenwerking mbo-hbo 

 
14.00 – 14.20 uur Inleiding op ronde 3 
 -  beschrijving van de fase 
 -  aspecten van het studentengedrag in de eerste periode van het hbo 
 -  consequenties van te lang wachten met veranderingen, als die nodig 

   zijn – gelet op de positie als voormalig mbo’er in het hbo 
14.20 – 14.30 uur Pak even koffie of thee of iets anders… 
14.30 – 15.15 uur Ronde 3: als mbo’er in het eerste leerjaar van het hbo 
 
15.15 – 15.30 uur Feedback op de discussies vanuit een onafhankelijke hoek… experts van 

buitenaf… bekend met het mbo… 
 
15.30 – 15.55 uur  Inventarisatie van de zaken die opvielen bij de discussies… welke zaken 

verdienen meer aandacht… hoe daarmee om te gaan en bepaalde aspec-
ten te verbeteren... en hoe dan... 

 
15.55 – 16.00 uur  Afsluiting van deze dag van de mbo’er. 
 
Praktische zaken 

• Vrijdag 12 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 9.15 uur) 

• In het conferentiecentrum van Hotel Mercure, Amersfoort (op loopafstand van het centraal 
station, tegenover de locatie van de Hogeschool Utrecht). Er is een parkeergarage voor deel-
nemers, tegen gereduceerde kosten. 
Zie: http://www.mercure.com/nl/hotel-8996-mercure-hotel-amersfoort-centre/location.shtml  

• De kosten voor deelname bedragen 125 euro (excl. btw) 

• Aanmelding is mogelijk via info@leido.nl.  
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