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HVA STUDENT IN DE KLAS
HBO MEETS MBO

Deze folder is voor docenten, loopbaanbegeleiders en mentoren in het mbo die 
met hun groep(en) deelnemen aan "Student in de Klas - hbo meets mbo": een 
activiteit ter verbetering van de aansluiting tussen mbo en hbo, verzorgd door 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Hieronder vindt u informatie 
over de activiteit en leest u wat er van u wordt verwacht.

TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT
Binnen deze interactieve activiteit komen getrainde HvA-studenten met een mbo-vooropleiding langs op roc’s in en rondom 

Amsterdam. Hier gaan zij als hbo-rolmodellen in gesprek met deelnemende mbo-4 studenten. Tijdens de activiteit wordt aandacht 

besteed aan de keuze tussen werken of doorstuderen, wat bij de deelnemers moet bijdragen aan hun motivering voor deze keuze. 

Daarnaast vertellen de hbo-studenten hoe zij de overstap naar het hbo hebben ervaren en hoe zij terugkijken op hun eerste 100 

dagen als student in het hbo. Ze delen niet alleen de succesvolle, maar juist ook de minder soepele ervaringen. Hiermee hopen zij de 

deelnemers te behoeden voor de valkuilen die zij zelf zijn tegengekomen. Deelnemers worden gestimuleerd in hun eigen 

oriëntatieproces en krijgen concrete tips mee over hoe ze dit proces kunnen inrichten.

Na afloop van de activiteit zijn deelnemers een stap verder in hun keuze voor werken of doorstuderen, hebben ze een realistischer 

beeld van wat studeren in het hbo inhoudt en wat er allemaal komt kijken bij de overstap van mbo naar hbo. De activiteit, gratis 

voor deelnemende roc's, richt zich op voorlaatste- en laatstejaars mbo-4 studenten en kan worden ingezet als opmaat naar het 

keuzedeel voorbereiding hbo. Deelname aan het keuzedeel vormt géén voorwaarde voor deelname aan deze activiteit en vice versa.



UW ROL ALS DOCENT, LOOPBAAN- 
BEGELEIDER OF MENTOR

Minimaal een week van tevoren:

►    U bereidt uw deelnemende groep(en) voor op de komst van 

de studenten en vertelt hen in het kort wat deze studenten 

komen doen.

►    Indien aangeleverd door de hbo-contactpersoon op uw 

locatie, kunt u uw klas voorbereiden op de activiteit middels 

beeldmateriaal en een voorbereidende opdracht. Dit materiaal 

kunt u in de les voorafgaand aan de activiteit met de klas 

behandelen ter voorbereiding op de activiteit.

Op de dag zelf:

►    U heet de hbo-studenten welkom bij u op school en in de 

klas. Haal hen zo nodig op bij de ingang of in de 

docentenkamer.

►    U verzorgt een computer/laptop met internet, waarop een 

powerpoint kan worden getoond. Controleer ook of de 

beamer/projector werkt en of het geluid aanstaat.

►    U controleert of er een stapeltje post-its aanwezig is in de klas 

(voor ieder van de deelnemende studenten één). Dit, ten 

behoeve van de evaluatieopdracht.

►    U bent gedurende de gehele les in het lokaal aanwezig. Waar 

de hbo-studenten verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de 

les, ondersteunt u de studenten in het bewaren van de orde. U 

blijft te allen tijde eindverantwoordelijke in de klas.

Na afloop:

►    Kom na afloop terug op de activiteit: wat heeft de groep 

ervan geleerd? Wat is hen bijgebleven? Wie heeft al een plan 

gemaakt voor de verdere oriëntatie? Zijn er nog vragen blijven 

liggen?

►    Heeft u naar aanleiding van de activiteit nog feedback? Geef 

dit door aan de betreffende hbo-contactpersoon bij u op 

school of neem direct contact met ons op via 

studentindeklas@hva.nl.

Wij wensen u alvast veel plezier en 
succes tijdens de activiteit. Mocht u 
vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot de contactpersoon met het 
hbo op uw locatie óf contact opnemen 
met ons via studentindeklas@hva.nl.
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