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1. Waarom nu aan de slag?
Een van de belangrijkste redenen voor uitval onder studenten is de juiste kennis als het gaat 
om rekenen, taalvaardigheden, studievaardigheden en persoonlijke skills. Voor een mbo-
student en vo-leerling die wil slagen in het hbo, is het daarom van belang dat hij de 
mogelijkheid krijgt om voorafgaand aan de start van het hbo, hieraan te werken. FBE heeft 
subsidie gekregen gericht op het faciliteren van de docent ter ondersteuning van de 
aspirant-student bij het bereiken van de ambitie doorstuderen. Dit is op dit moment zeer 
lastig omdat:

• Docenten en studentbegeleiders in het toeleverend veld niet bekend zijn met de 
gewenste startpositie in het hbo en ontberen de benodigde handvatten om de aspirant-
student op de juiste wijze te begeleiden

• De studentbegeleider in het hbo heeft onvoldoende zicht op kennis en 
persoonlijke/professionele ontwikkeling van eerstejaars waardoor het moeilijk is om 
interventies op maat te kunnen bieden.

• Er geen vrij toegangelijk studiemateriaal ‘voor de poort’ is in lijn met materiaal van het 
hbo, dat voorbereid op het hbo

• Het ontbreekt aan story-telling door hbo-docenten en studenten in het mbo en vo op hun 
eerdere instellingen en scholen
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2. De wenselijke situatie
In 2022 is er al veel veranderd, namelijk: 

• Aspirant-studenten hebben tijdens hun vooropleiding al kennis gemaakt met de wijze waarop ze in 
het hbo moeten leren

• LOB-coördinatoren, mbo en vo-docenten hebben zicht op de gewenste taalvaardigheid en 
studievaardigheid in het hbo

• LOB-coördinatoren, mbo en vo-docenten hebben vrijelijk toegang tot middelen voor onderzoek 
doen, projectmatig werken en Nederlandse taal ter ondersteuning van de aspirant-student

• LOB-coördinatoren, mbo en vo-docenten zijn competent in het begeleiden van aspirant-studenten

• De studiemiddelen worden ingezet bij het keuzedeel mbo-hbo en het vo profielwerkstuk

• FBE maakt gebruik van de inzet van de student als ambassadeur bij de kick off van het 
profielwerkstuk en ter ondersteuning van het keuzedeel mbo-hbo
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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. Intervisietraining LOB-coördinatoren, mbo en vo-docenten verzorgd door de 
lectoraten van FBE en FOO olv Mieke van Diepen & Daniel van Middelkoop

2. Online cursus onderzoek doen olv Harrie van der Meer & Frans Westgeest
3. Online cursus projectmatig werken olv Laura de Faber
4. Lesbrieven onderzoek doen olv Jacqueline Seegers
5. Lesbrieven projectmatig werken olv Jacqueline Seegers
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4. Te behalen doelstellingen
1. In 2020 is de onderwijsdidactiek en wijze van toetsing in het hbo bekend en vergeleken met 

mbo en vo en visa en een eerste oplossing bedacht en in uitvoering gebracht voor aansluiting.
2. In februari 2020 maakt het Keuzedeel voorbereiding economie gebruik van de gezamenlijk 

ontwikkelde online middelen tbv onderzoek doen
3. In september 2020 maakt het Keuzedeel voorbereiding economie gebruik van de gezamenlijk 

ontwikkelde online middelen tbv projectmatig werken
4. In februari 2021 maakt het Keuzedeel voorbereiding economie gebruik van de gezamenlijk 

ontwikkelde online middelen tbv lezen in het hbo
5. In februari 2021 maakt het Keuzedeel voorbereiding economie gebruik van de gezamenlijk 

ontwikkelde online middelen tbv rekenvaardigheden in het hbo
6. In februari 2021 voelen [AANTAL] LOB-coördinatoren, mbo en vo-docenten zich competent om 

aspirant-studenten te begeleiden bij het ‘leren leren’ van de studievaardigheden ‘onderzoek 
doen’ en ‘projectmatig werken’ en de generieke vaardigheid Nederlandse taal

7. In september 2021 maken [AANTAL] …havo-scholen en mbo instellingen gebruik van 
gezamenlijk ontwikkelde online middelen tijdens het curriculum en voelen zich ondersteund door 
de HvA/FBE.

8. In december 2021 is de projectorganisatie opgeheven en zijn alle werkzaamheden of afgerond 
en/of overgedragen aan de lijn
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