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Ontwerp programma



Doorstroomprogramma mbo-hbo economie 
‘the student journey’

Assessment mbo

• Nulmeting 
voorlaatste 
jaar mbo 4

Verrijkt keuzedeel 
voorbereiding hbo 

•Laatste jaar mbo 4

SKC economie nieuwe 
stijl

•Studiekeuzecheck 
hbo

Intensivering 
propedeuse hbo

•Eerste jaar hbo



De  allereerste verwachtingen van studenten mbo  
over het doorstroomprogramma

 Lessen volgen bij verschillende opleidingen 

 Lessen volgen bij de opleiding van je eigen keuze

 Makkelijk keuzedeel

 Geen/ weinig opdrachten

 Geen portfolio

‘Gratis’ zekerheid over beste vervolgopleiding

 Verwachtingsmanagement: eind 2018/2019 voorlichting aan derdejaars 
over het doorstroomprogramma aangepast



Ontwikkelassessment mbo

Eind voorlaatste jaar of begin laatste jaar mbo 4

Circa 115 minuten

Inhoud

• Portfolio / aanzet LOB-CV: kennisniveau en opgedane ervaring

• Loopbaanoriëntatie & studiekeuze: Groningen Identity Development Scale (GIDS)

• Opdracht hbo-vaardigheden 

• Ontwikkelgesprek

Effect:

• Bewuste keuzes en identiteitsontwikkeling





Interpretatie van de scores – handreiking voor het 

gesprek met de mentor
• Achievement status: iemand die een duidelijke en weloverwogen keuze heeft 

gemaakt, op basis van afwegen van de verschillende mogelijkheden.

• Foreclosure status: iemand die een duidelijke keuze heeft gemaakt, maar 

zonder exploratie vooraf. Doorgaans laat een persoon met FC status zich leiden 

door wensen/ voorbeeld van significante anderen, zoals de ouders.

• Moratorium status: student is op zoek, heeft nog geen keuzes gemaakt en 

komt niet tot binding.

• Diffusion status: iemand die geen keuze heeft gemaakt en die ook niet op 

zoek is.



Verrijkt keuzedeel Voorbereiding hbo

10 weken mbo  - 5 weken meelopen op hbo - 4 weken mbo
• Oriëntatie op het hbo

• Hbo-vaardigheden / onderzoeksvaardigheden / taalvaardigheid 3F+

• Opleidingsspecifieke onderdelen (bv. wiskunde, Engels, economie, economisch rekenen)

• Samenwerken in projectgroepen: ‘hbo-light project’

• Reflectie op proces en motivatie om te gaan studeren in het hbo

• Peercoaching

• LOB-CV

Effect:
• Beeldvorming en ervaring op hbo en arbeidsmarkt

• Cognitieve ontwikkeling



In de praktijk

2018-2019
• Vijf dagdelen hbo – laat bekend

• Focus op één opleiding

• Docent mbo bij eerste en laatste les

• Onderlinge communicatie vooral per mail

• Eerste contact met hbo-docent op AD

• Tolerantie mbo-gedrag

• Examinering KVH later besproken

2019-2020
• Vijf dagdelen hbo – ruim van tevoren bekend

• Mix twee opleidingen – meer generiek

• Docent mbo bij álle lessen aanwezig

• Onderlinge communicatie irl

• Hbo-docent komt vóóraf naar het mbo

• Sturen op hbo-gedrag

• Examinering KVH eerste lesdag besproken



Afsluiting KVH

Portfolio met drie voorwaardelijke opdrachten

1. WP 1: Onderzoek naar de wensen en mogelijkheden (o.a. 

assessment, open dagen, proefstuderen); rapportage (verslag, 

SWOT, presentatie); werken aan LOB-CV

2. WP 2 en 3: Hbo-opdrachten: onderzoek uitvoeren in een 

projectgroep; ondersteunende colleges volgen op het hbo 

((tussen)presentatie(s), rapportage); 

3. WP 4: Afrondend eindgesprek op mbo, LOB-CV



Opbrengst meeloopdagen

• Beter beeld van de opleiding dan bij één meeloopdag
• Je kent het gebouw - de routes
• Je kent de manier van lesgeven – meer vrije tijd/zelfstandigheid 
• Niet alles stap voor stap / geen handje vasthouden
• Je leert hoe je lessen moet voorbereiden – vooraf lezen (voorkennis-

vragen toegelicht)
• Hoe ziet een project er op het hbo uit – ervaren dat iets stellen niet 

genoeg is / het gaat om argumenten-motivatie-feiten



Opbrengst meeloopdagen

• Docent met voornaam aanspreken

• Minder informeel contact met docent

• Elke les presenteren – presentaties filmen- creatief 

presenteren- gevoel presenteren

• Peercoach: speciale band met studenten mbo KVH – die 

weten hoe het voelt- alles is nog vers-geven tips waar je op 

moet letten als je op school zit

• Studenten KVH weten op moment van (mbo)diploma-uitreiking 

wat ze gaan studeren

Geïnterviewde student zou het KVH weer kiezen



Studiekeuzecheck nieuwe stijl



Stimulerende hbo propedeuse

1. Intensivering studieloopbaanbegeleiding

2. Verdiepingslessen 
• aansprekend materiaal (case competitions)

• samenwerkend leren

3. Hbo-vaardigheden

4. Peercoaching

5. Inclusief onderwijs
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Mbo jaar 2:
Ontwikkelassessm.

•Portfolio

•GIDS - meting

•Zelfstandige 
opdracht

•Ontwikkel 
gesprek

Mbo jaar 3:
Uitstroomprofiel

•Oriëntatie op hbo

•Taal en Rekenen

•Hbo-vaardigheden

Voor het hbo:
Verbeterde SKC

•Overgangsdossier

•NOA/startmeter

•Proefles

•Netwerk-
bijeenkomst

•Individueel gesprek

Eerste jaar hbo:
Intensief programma

•Meer begeleiding

•Peercoaching

•Trainen hbo-
vaardigheden

•Vakinhoudelijk 
extra begeleiding

Mbo 2
Alb/Zadk/Stc

Hbo 1
InH/HR

Mbo 3 
Alb/Zadk/Stc
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Sept 2018 (mm1) Okt/Nov 2019 (mm2)

Invloed van studiekeuze en studievaardigheden op doorstroom en rendement

Onderzoeksdesign Doorstroom MHBO - Rotterdam

Sept 2019 (mm3) Okt/Nov 2020 (mm4)



Doorstuderen in het hbo? Vergroot je kansen met het doorstroomprogramma mbo-hbo!

www.doorstroomprogrammarotterdam.nl

http://www.doorstroomprogrammarotterdam.nl/

