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1. Waarom nu aan de slag?
FBE heeft subsidie verkregen om op het gebied van Aansluiting & Instroom een aantal zaken te verbeteren, veranderen en 
vernieuwen .  In essentie zijn er momenteel vier aandachtsgebieden in de eerste honderd dagen van de propedeuse:

1. Alhoewel studenten formeel toelaatbaar zijn, blijkt dat studenten in de praktijk competenties missen om succesvol te 
studeren. De bekendheid van de startpositie en verwachtingen tijdens het eerste jaar om studentsucces te behalen zijn 
bij studentbegeleiders en studenten zelf onvoldoende. Dit gaat om kennis en vaardigheden op het gebied van wiskunde, 
taalvaardigheden, beroeps- en studiecompetenties en kennis van het beroepenveld. Een belangrijke voorwaarde voor 
studentsucces is het bieden van een omgeving waarin student zich thuis en betrokken voelt; deze wordt nu onvoldoende 
geboden.

2. De begeleiding van studenten is nu gericht op behalen van studiepunten (overdragen kennis, behalen 50-60 ECTs) in 
plaats van studentsucces. Studenten krijgen door deze manier van organiseren niet de gerichte aandacht en 
ondersteuning die nodig zijn in de eerste honderd dagen. De student journey vanaf de start van de introductie, de rol van 
de verschillende  studentbegeleders en beschikbare middelen zijn gefragmenteerd en niet bij iedereen bekend. 
Studentbegeleiders zijn niet altijd competent in het begeleiden van student ((team)coaching, doorverwijzen)

3. Zowel voor de student als de studentbegeleider is onvoldoende zicht op de persoonlijke/professionele ontwikkeling 
vanaf de startpostitie voor monitoring van en het inzetten van mogelijke interventies om regie te kunnen voeren in de 
eerste 100 dagen.

4. De FBE-opleidingen gaan op eigen wijze om met hun studentbegeleiding in de eerste honderd dagen van de student 
waarbij kennis en ervaring niet worden uitgewisseld. Dit terwijl de set aan behoeften voor zowel student als 
studentbegeleider veel overeenkomsten vertoond. Door best practices te delen en instrumentarium beschikbaar te 
stellen en verwachtingen goed te managen kan het studentsucces in de propedeuse vergroot worden.. 
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2. De wenselijke situatie
December 2021 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd: 

1. Alle opleidingen van de FBE spreken een gemeenschappelijke taal, hebben hetzelfde instrumentarium voor 
studentbegeleiding en hebben op opleidings- locatie of faculteitsniveau studentbegeleiding geborgd.

2. Studentbegeleiders hebben kennis van het kennisniveau wiskunde en Nederlands van studenten mbo en havo en de 
studentbegeleiding in de vooropleiding (als input voor punt 3 en punt 4)

3. Doordat binnen FBE de juiste informatie verzameld wordt is van elke student de startpositie op het gebied van rekenen, 
taalvaardigheid, studievaardigheid en persoonlijke skills om van de gekozen studie een succes te kunnen maken, bekend 
en kan er d.m.v. real time beschikbare data o.a. uit SiS beter en concreter gestuurd worden op het studentsucces.

4. Docenten en studentbegeleiders zijn competent in het begeleiden en doorverwijzen van studenten.
5. Studenten krijgen allemaal persoonlijke aandacht en de kans om rustig op te starten en zich met de andere studenten en 

de docent/studentbegeleider te verbinden. De SKC is het startmoment om bij te schakelen in de kennisvakken, de 
student welkom te heten en te informeren over de verwachtingen van de opleiding. De introductie is het startmoment 
voor de individuele studentbegeleiding.

6. Studenten en studentbegeleiders hebben zicht hebben op de voortgang van de studie en werken m.b.v. een toolbox aan 
het realiseren van doelen die de student zich heeft gesteld in het kader van studentsucces.

7. Studentsucces in de eerste honderd dagen wordt binnen alle geledingen van de faculteit breder gezien dan gezien dan 
alleen rendement.
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3. Te behalen doelstellingen (1)
1. In mei 2021 is in samenwerking met de dienst Studentenzaken een FBE breed 

studentmentorprogramma ontwikkeld 
2. In januari 2021 is de onderwijs didactiek en toetsing van mbo en vo bekend en 

vergeleken met hbo en een eerste oplossing bedacht en in uitvoering gebracht 
voor aansluiting.

3. In januari 2021 is een voorstel gedaan om data op te nemen in een digitaal 
dashboard (Kompas). Vanaf onderwijsjaar 2021/2022 worden de juiste 
gegevens gemeten en beschikbaar voor student en studiebegeleider.

4. Mei 2021 is een eerste lichting docent-studiebegeleiders opgeleid en 
competent om studenten met verschillende startposities te begeleiden

5. In februari 2021 is duidelijk wat een passende training is voor 
studentbegeleiders, de wijze waarop dit gefinancierd wordt en welke partij de 
training gaat verzorgen. is mbv een aantal criteria en randvoorwaarden een 
uitvraag gedaan aan trainingsbureaus voor een passende training van 
docent/studentbegeleiders en ism het programma en de regiegroep een 
faculteitsbrede keuze gemaakt. Eind mei 2021 is de eerste lichting opgeleid.

6. Eind januari 2021 is een eerste advies gepresenteerd aan de Regiegroep A & I 
hoe de intervisie en het netwerk van docent/studiebegeleiders 
geïmplementeerd en gecoördineerd gaat worden.
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4. Te behalen doelstellingen (2)
6. September 2021 heeft FBE een digitale toolbox beschikbaar die gevuld is 

met nieuw en bestaand materiaal op het gebied van taal en 
rekenvaardigheden, onderzoeksvaardig- en studievaardigheden en 
projectmatig werken. 

7. September 2021 heeft de student zicht op zijn eigen 
ontwikkelingsvoortgang via een digitale studentenkompas
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5. Deelprojecten
Om de gewenste situatie te kunnen bereiken worden gezamelijk een aantal deelprojecten uitgevoerd. Voor elk deelproject is 
een persoon uit de projectgroep in de lead. Input en output van de projecten zijn met elkaar verbonden. De 
eindverantwoordelijkheid voor het opleveren van onderstaande producten is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
projectgroep. De deelprojecten worden nader uitgewerkt in uitvoeringsprojectplannen.

1. Studiekompas
2. Toolbox studentsucces 
3. De competente coach
4. Intervisie en (coordinatie) netwerk studentbegeleiders
5. Studentmentorenprogramma
6. Nulmeting Taal Nl ((als onderdeel van de SKC)
7. Lezen in het hbo
8. Nulmeting Rekenvaardigheden/wiskunde (als onderdeel van de SKC)
9. Online bijspijkerprogramma rekenvaardigheden/wiskunde als onderdeel van Sterk van Start
10. Online bijspijkerprogramma met (fysieke) ondersteuning tijdens de 1e 100-dagen
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