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Make My Day: Word mbo-student voor één dag ! 
 

En u wordt ook meteen bijgepraat over nieuwe 
ontwikkelingen in het mbo… en de plaats in de 

beroepskolom… 
 

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 
 

 
Aanvullende zaken voor deze dag: nieuwe ontwikkelingen 
Vlak voor de zomervakantie losbarst, willen we nog even een aantal zaken meegeven ten aanzien 
van de komende Dag van de Beroepskolom. U bent al voldoende ingelicht over de opzet van deze 
dag, een bijzondere insteek met gebruikmaking van de rol als ‘mbo’er’. Maar er gebeurt vervolgens 
van alles rond de beroepskolom, en dan moeten we die ontwikkelingen uiteraard ook aan de orde 
laten komen. Die zijn van belang voor alle betrokkenen. Ze zijn dus via de aanwezigen op de 12e 
oktober ook door te sluizen naar de mbo'ers en de nieuwe hbo’ers. 
 

Hier een lijstje met zaken die we zonder meer een plek willen geven in de inleidingen, de cases en 
de plenaire discussie: 
 

• Toelatingseisen voor mbo’ers en het effect op de rendementen in het eerste jaar; 

• Welke mogelijkheden zijn er op basis van de nieuwe macro-doelmatigheidsrege-
ling voor het hoger onderwijs voor de mbo-instellingen als het gaat om het aan-
bieden van een Ad-opleiding; 

• Wat moeten we zien als ‘studiesucces’ voor mbo’ers die aan een hbo-opleiding 
beginnen; 

• Keuzedelen meer toegesneden op de regionale behoefte aan competenties in 
mbo-4; 

• Opzetten van mbo-opleidingen op basis van de regionale invulling, aanpak en 
mogelijkheden; 

• Arbeidsmarktvoorspellingen voor Ad-opleidingen meer op basis van kwalita-
tieve gegevens dan op de aantallen mensen die nodig zijn over een aantal jaren: 
ook van belang voor de doorstroom mbo-hbo; 

• Studiekeuzecheck: rekening houden met de Ad en Bachelor. 
 

Deze onderwerpen zullen van commentaar worden voorzien. Maar het is toch ook vooral aan de 
deelnemers om aan te geven op welke wijze in de studiebegeleiding deze zaken op het mbo, bij 
instrumenten zoals de studiekeuzecheck en de vormgeving van de eerste fase van de hbo-
opleiding (Ad en Bachelor) een plek moeten en kunnen krijgen. 
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Programma qua opzet 
 

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) 

De antwoorden worden dit keer voorzien van een korte toelichting en 
uitleg. Vervolgens zal de zaal worden gevraagd hierop een korte een  
reactie of een eigen ervaring te geven 

 
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 – 12.10 uur Inleiding op ronde 2 
 -  beschrijving van de fase 
 -  informatie over keuzedelen (SBB) 
 -  belangrijke aspecten van de keuze voor het hbo / nieuwe ontwikkelingen 
12.10 – 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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