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1.Waarom nu aan de slag?
1. Bij enkele opleidingen staat de instroom onder druk. Dat zal (voor FBE) mogelijk nog sterker 

het geval worden als InHolland een nieuw pand in Amsterdam betrekt. 

2. De positionering van FBE en van de opleidingen is onvoldoende duidelijk.

3. Er wordt in het studiekeuzeproces, de SKC en de start van het studiejaar (inclusief de 
introductie) te weinig rekening gehouden met en ingespeeld op de kenmerken en de interesses 
van de huidige generatie studiekiezers. 

4. Er wordt te weinig rekening gehouden met de wensen van mbo-instellingen en vo-scholen. 

5. De deelname aan studiekeuzeactiviteiten en de introductie is te laag.

6. Er wordt niet geïnvesteerd in de kwaliteit van de (student)voorlichters, er wordt bij de werving 
van de voorlichters onvoldoende rekening gehouden met een diverse populatie en er ontbreekt 
een community.

7. De inhoudelijke bouwstenen van de studiekeuzemiddelen, de SKC en de introductie zijn te 
weinig onderscheidend van elkaar, sluiten niet aan op het theoretisch kader en geven niet een 
goed beeld van de inhoud van de opleiding en het beroepsbeeld. Een groot deel van de 
studiekiezers weet niet goed genoeg waaraan hij of zij begint en gedurende de 1e 100-dagen is 
het niet duidelijk waarom bepaalde vakken worden aangeboden.
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2. De wenselijke situatie
1. Het aanbod van studiekeuzeactiviteiten bij FBE is einde studiejaar 2021, in samenspraak met 

studiekiezers en het toeleverend veld, doorontwikkelt en het aanbod ontwikkelt zich door de 
jaren organisch mee met de studiekiezers, mbo-instellingen en vo-scholen.

2. Studiekiezers worden stapsgewijs door hun keuzeproces geleid, waarbij zowel het LOB-
programma op scholen als de studiekeuzemiddelen van FBE steeds ruimte bieden voor 
reflectie en verdere verdieping. Ze nemen een actieve rol in tijdens dit proces en ze zitten in 
een ‘flow’.

3. Naarmate het studiekeuzeproces vordert, neemt de betrokkenheid bij de HvA toe. De 
studiekiezers hebben na afronding van de SKC zin om met hun studie te beginnen, hebben er 
vertrouwen in en staan ‘aan’.

4. Ze kiezen voor een studie die past bij hun interesses en vaardigheden en committeren zich aan 
deze studie.

5. FBE en iedere opleiding beschikt over een professioneel, divers en gemotiveerd (student) 
voorlichtingsteam en maken gebruik van het HvA-brede planningssysteem.
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3.Doelstellingen
1. Alle FBE-opleidingen participeren tijdens de studiejaren 19-20 en 20-21 in multi-

disciplinaire werkgroepen om de studiekeuzeactiviteiten en de SKC door te 
ontwikkelen

2. Per studiejaar 21 - 22 zijn alle (student)voorlichters getraind, maken onderdeel uit 
een community en opleidingen maken gebruik van het HvA-brede planningsysteem. 

3. Studiekiezers, mbo-instellingen en vo-scholen worden nauw betrokken bij het 
doorontwikkelen.

4. 50% van die studiekiezers cohort 20-21 neemt actief deel aan 
studiekeuzeactiviteiten en de introductie.

5. De studiekeuzezekerheid neemt toe tot 50% na de SKC

6. 25% van de studiekiezers cohort 21-22 maakt voor de start van de studie gebruik 
van inhoudelijk aanbod als bijspijkeren-cursussen, het driedaagse programma Tune 
In of de workshop Studeren met een functiebeperking
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3. Deelprojecten
Om de gewenste situatie te kunnen bereiken is het nodig om onder een gezamenlijke 
vlag een aantal projecten/activiteiten uit te voeren:

1. Gereed maart 2021: inhoudelijke bouwstenen SKC
2. Gereed februari 2021 : inspiratiebijeenkomsten profielwerkstuk 
3. Gereed juni 2021: inhoudelijke bouwstenen open dagen
4. Gereed oktober 2020: inhoudelijke bouwstenen Student voor een Dag 

(individueel/groep/per school)
5. Start oktober 2020: trainingen studentvoorlichters
6. Gereed november 2020: HvA-brede planningssysteem op maat voor FBE
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