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1 - Minute Brain Boost

Wie heeft alleen getekend binnen het cirkeltje? Wie heeft getekend buiten het cirkeltje?

Wie heeft het cirkeltje onderdeel gemaakt van een groter plaatje?



3 oktober 2019

 De student op het hbo
 Focus
 Studenten aan het woord
 Q&A



Hbo vaardigheden

 Plannen & zelfstandig werken 
 Teksten lezen & leren 
 Informatie zoeken & verwerken 
 Presenteren 
 Verslagen maken 

 Onderzoeken 
 Reflecteren 
 Analyseren 
 Samenwerken 

Centraal voor 
de student in de 

weken op het 
hbo



 D1-K1-W2: Zoekt, selecteert en analyseert 
informatie t.b.v. een (studie)opdracht. 

 D1-K1-W3: Werkt samen in projectgroepen. 

 D1-K1-W4: Reflecteert op gedrag en resultaten. 

Mbo kwalificatiedossier

Centraal voor de 
student in de 
weken op het 

hbo



Op het hbo



Hbo vaardigheden Onderzoekende houding Persoonlijk leiderschap

Op het hbo

Hbo vaardigheden 
en 

kwalificatiedossier 
vertaald naar

In groepsverband werken aan 
verschillende opdrachten

Uitvoeren van een praktisch 
onderzoek en/of 
bedrijfsopdracht

Reflecteren op je persoonlijk 
leiderschap



Op het hbo

 Onderzoekende houding
 Informatievaardigheden

 Rapporteren
 Nederlands op hbo niveau

 Gespreksvaardigheden

 Persoonlijk Leiderschap
 Eigen ontwikkeling
 Reflectie

Integratie in 
casus



Student ervaringen

https://hrnl-my.sharepoint.com/personal/staam_hr_nl/Documents/2019-2020/4.%20MBO-HBO%20SCHAKELPROGRAMMA/CONFERENTIE%203%20OKTOBER/MAH00020.MP4


Focus op

 Persoonlijk leiderschap

 Welke keuze wil ik maken

 Inzicht in je eigen keuzeproces

 Keuze om niet te studeren is ook een keuze

 Bewustwording van de hbo vaardigheden

 Bewustwording van de wijze van werken op hbo

 Ervaring met een hbo bedrijfsopdracht





Terugkoppeling

 Koppel aan het einde van de workshop in 3 regels op papier terug wat 
jullie ervaringen waren tijdens de workshop. 

 Dit wordt meegenomen in de plenaire terugkoppeling om 18.00 uur. 
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Doorstuderen in het hbo? Vergroot je kansen met het doorstroomprogramma mbo-hbo!

www.doorstroomprogrammarotterdam.nl

http://www.doorstroomprogrammarotterdam.nl/

