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1. Inleiding
Studiesucces wordt steeds crucialer in onze maatschappij. Een belangrijke succesfactor is een
bewuste en passende keuze van de aankomend student voor een studie. Hiermee is een deel van de
uitval in het eerste jaar te voorkomen. De Haagse Hogeschool (hierna te noemen De HHs) biedt een
groot palet aan studiekeuzeactiviteiten om de aankomend student te ondersteunen bij zijn/haar
studiekeuze. Bij deze huidige activiteiten wordt momenteel weinig samenhang en geen gedeelde
visie met zowel interne als externe stakeholders ervaren. Daarnaast wil De HHs inspelen op
ontwikkelingen bij het mbo en vo. Om te komen tot een vereenvoudigd, samenhangend en
uitvoerbaar palet van studiekeuzeactiviteiten is het project Voor de poort gestart. Dit document is
het eindverslag van dit project.
De nieuw te creëren samenhang tussen en visie op de studiekeuzeactiviteiten hebben tot doel: ‘De
student maakt een bewuste en weloverwogen studiekeuze’. De samenwerking in de keten met
partners speelt hierin een belangrijke rol.
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2. Samenvatting
De HHs heeft het project Voor de Poort gestart met de doelstelling de ontwikkeling en oplevering
van een vereenvoudigd, samenhangend en uitvoerbaar palet van studiekeuzeactiviteiten vanuit een
gezamenlijke visie met de faculteiten van De HHs, het toeleverend onderwijs en de (aankomend)
student. Hiervoor zijn drie mijlpalen geformuleerd:
1. Een gezamenlijke kennisbasis
2. Samenwerking met en commitment van stakeholders in de keten
3. Een ontwerp van een samenhangend geheel aan studiekeuzeactiviteiten
Het projectteam Voor de Poort heeft met het Agile gedachtegoed en de scrummethodiek onder
leiding van een Agile coach gewerkt aan de volgende deliverables:






Een gezamenlijke kennisbasis studiekeuzeproces;
Commitment bij stakeholders binnen en buiten De HHs voor verbinding en samenwerking
t.b.v. deliverables in het studiekeuzeproces;
Programma van eisen voor het studiekeuzeproces met de kennisbasis als uitgangspunt;
Totaalontwerp van nieuwe studiekeuzeactiviteiten op De HHs;
Aanbevelingen en advies t.b.v. de implementatie van de studiekeuzeactiviteiten.

Dit document beschrijft de aanpak, het ontwerpproces en de uitkomsten van het nieuwe palet aan
studiekeuzeactiviteiten.
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3. De gezamenlijke kennisbasis
3.1 Aanleiding
Er zijn veel onderzoeken, theorieën en visies inzake studiekeuze beschikbaar. De bij dit proces
betrokken partijen en instellingen, werken elk vaak met een eigen toepassing van één of meerdere
theorieën. Het is belangrijk voor het slagen van het project dat iedereen dezelfde voorkennis heeft,
en er vanuit een kennisbasis (evidence based) een gezamenlijke visie en kader ontwikkeld wordt,
waaraan het uiteindelijke resultaat moet voldoen.
Vanuit deze gezamenlijke visie vormt de basis voor het ontwikkelproces van de (nieuwe)
studievoorlichting en studiekeuze activiteiten. Op de lange termijn willen De HHs en haar
stakeholders deze gezamenlijke kennisbasis met elkaar onderhouden, aanvullen en uitbreiden, om zo
altijd samen vanuit de meest actuele kennis te kunnen samenwerken.

3.2 Aanpak
Een externe deskresearcher heeft de vele onderzoeken, theorieën en visies rondom studiekeuze
verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een database. De literatuur heeft als doelgroep merendeels
de studiekiezer tussen de leeftijd van 15 tot 25 jaar uit Nederland. Hierbij zijn de belangrijkste
bevindingen per document genoteerd en gemarkeerd op de volgende kenmerken:





Fase van de keten van het studiekeuzeproces waar de bevinding betrekking op heeft (voor,
aan of vlak na de poort);
Kenmerk(en)/ thema(‘s) waar de bevinding betrekking op heeft, die vanuit De HHs vooraf zijn
geformuleerd (o.a. identiteit, oriëntatie, LOB);
Stakeholder(s) waar de bevinding betrekking op heeft (o.a. vo, mbo, de aankomend student);
Koppeling van de bevinding met de visual (zie resultaat voor toelichting).

Uit deze database is per thema de meeste essentiële informatie (zoals kritische succesfactoren)
opgehaald die door de diverse literatuur gezamenlijk ondersteund wordt. Deze resultaten zijn
vertaald in een visual, enerzijds voor een juiste beeldvorming van het proces en anderzijds om op
een makkelijke manier met elkaar het gesprek over het proces te kunnen voeren.

3.3 Resultaat
Het resultaat is een gezamenlijk kennisdatabase (opgesteld vanuit de theorie en literatuur)
samengesteld uit de volgende producten:
1) Een database met een uitwerking van relevante literatuur, documentatie en praktijkervaring
inclusief bronnenlijst (excelbestand);
2) Een overzichtelijke, heldere en visueel gebaseerde presentatie van de resultaten
(infographic/ visual). Het geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste generieke
bevindingen, kritische succesfactoren en adviezen over de totale keten, per fase en op de
diverse onderdelen.
De database is toegankelijk en bruikbaar als brondocument voor iedereen. Hij kan gemakkelijk
geraadpleegd worden door mogelijkheid te selecteren op fase, kenmerk, thema en stakeholder. Tot
slot is het een groeidocument; er kunnen actuele of relevante aanvullingen op de doelgroep worden
gedaan of een nieuw thema of doelgroep (bijvoorbeeld de internationale student) worden
toegevoegd.
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4. Samenwerking en commitment creëren bij de stakeholders
4.1 Aanleiding
Bij de huidige studiekeuzeactiviteiten wordt momenteel weinig samenhang en geen gedeelde visie
met zowel interne als externe stakeholders ervaren. Daarnaast wil De HHs inspelen op de
ontwikkelingen bij het mbo en vo (zoals keuzedelen mbo‐hbo). Het doel is verbinding en
commitment creëren voor samenwerking middels het presenteren, delen en bespreken van de
gezamenlijke kennisbasis. Het samenbrengen van de diverse partijen zorgt voor een groter netwerk
van kennisdeling tussen vo, mbo, ho en De HHs, begrip van de complexe onderliggende materie en
de mogelijkheid met dezelfde bril naar het vraagstuk rondom studiekeuzeactiviteiten te kijken.

4.2 Aanpak
Er is op diverse manieren gewerkt aan de samenwerking en synergie binnen De HHs alsmede met de
partijen daarbuiten. Voor een groot bereik van de interne en externe stakeholders is gekozen voor
een werkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is tijdens een plenair deel toelichting gegeven op het
doel en nut van het project, de relatie van project Voor de Poort met de Haags Educatieve agenda
(HEA) van de gemeente Den Haag en de gezamenlijke kennisbasis. In het tweede, actieve gedeelte, is
het gesprek rond de gezamenlijke kennisbasis tussen diverse stakeholders in de keten gevoerd in
diverse werksessies. De 130 deelnemers bestonden uit:








De medewerkers met diverse functies en rollen gerelateerd aan studiekeuze uit de regio Den
Haag in het vo, mbo en hbo;
De medewerkers met diverse functies en rollen gerelateerd aan studiekeuze vanuit De HHs;
Leerlingen vo en mbo;
De (oud‐)studenten uit het hbo met rollen als deelnemer, als ‘TED‐talker’, als dagvoorzitter
en als gast;
Vertegenwoordiging vanuit management en bestuur uit vo, mbo, hbo en De HHs;
Directeur Onderwijs & Jeugd en beleidsmedewerkers Hoger Onderwijs en kenniseconomie
van de gemeente Den Haag;
Medewerkers van het regionale programma Spirit4You.

Na de werkbijeenkomst hebben verschillende partners in de keten van het studiekeuzeproces
aangegeven graag samen te willen werken met De HHs om tot sluitende studiekeuzeactiviteiten te
komen (zie hoofdstuk 5 voor nadere toelichting).
Daarnaast is er op diverse manieren actie ondernomen om verschillende partijen te infomeren, te
betrekken en tot samenwerking en synergie te verleiden. Ook heeft het project geleid tot een aantal
uitnodigingen om de kennisbasis en samenwerking toe te lichten.

4.3 Initiatieven en ontwikkelingen
Hieronder volgt een opsomming van de diverse ondernomen initiatieven, aan het project
gerelateerde ontwikkelingen en uitgevoerde acties.

4.3.1 Agile methodiek
De Agile methodiek staat voor een open, transparante aanpak waarbij de stakeholder en de
eindgebruiker centraal staan. Deze aanpak voor project Voor de Poort heeft geresulteerd in het
instellen van een Reviewgroep. Een Reviewgroep bestaat uit stakeholders die de producten gaan
gebruiken of er belang bij hebben, zoals bijvoorbeeld het toeleverend onderwijs. Aan het einde van
een Sprint (vaste periode waarin het Scrumteam aan resultaten werkt) toonde het Scrumteam Voor
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de Poort de resultaten aan de Reviewgroep. De reviews zijn in de scrummethodiek essentiële
momenten waar de stakeholders de producten kunnen toetsen en van feedback voorzien. De
Reviewgroep Voor de Poort bestond uit deelnemers vanuit ROC Mondriaan, De HHs, Haags
Montessori Lyceum, Segbroek College en studenten van het MBO Rijnland.

4.3.2 Onderwijsberaad (d.d. 26 juni 2017)
In het Onderwijsberaad (CvB‐lid, faculteitsdirectie, directeur OKC) is de aanleiding en aanpak van het
project Voor de Poort besproken. Directeuren erkennen en ondersteunen het belang van de drie
geformuleerde mijlpalen. Tevens is er commitment afgegeven om de faculteiten actief te laten
deelnemen aan het project.

4.3.3 Directiebijeenkomst (d.d. 25 september 2017)
Op de directeurenbijeenkomst, waar de onderwijsdirecteuren van ROC Mondriaan, de
faculteitsdirecteuren en dienstdirecteuren van de HHS en de gezamenlijke CvB’s samenkomen, is de
gezamenlijke kennisbasis gepresenteerd. Bij deze bijeenkomst was ook de lector Inclusive Education
aanwezig. Er werd heel enthousiast gereageerd op de kennisbasis en de visual. Op verzoek van De
HHs directeuren is een boardversie van de visual beschikbaar gemaakt voor alle faculteiten.

4.3.4 Dé Decanendag Zuid‐Holland (d.d. 26 oktober, Inholland Delft)
Dé Decanendag Zuid‐Holland is een samenwerking van de Hogeschool Leiden, Hogeschool
Rotterdam, Hogeschool Thomas More, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de
decanenkringen Rijnmond en Den Haag. De gezamenlijke kennisbasis en project Voor de Poort zijn
gepresenteerd aan een doelgroep van studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers), decanen, rectoren van
de genoemde vo‐scholen.

4.3.5 THNKFST (d.d. 2 november 2017, HHs)
Tijdens het THNKFST op De HHs is er een informatiebijeenkomst gehouden voor een aantal
geïnteresseerden over het project Voor de Poort en de kennisbasis.

4.3.6 Landelijk Overleg Loopbaanadviseurs (LOL) hoger onderwijs (d.d. 16 november 2017,
HHs)
Op 16 november werd de jaarlijkse LOL‐dag, waarin Loopbaan/studiekeuzeadviseurs vanuit
verschillende hogescholen en universiteiten in Nederland samenkomen, door De HHs gehost. Tijdens
deze dag is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de opbrengsten van het project Voor de Poort
tot dan toe onder de aandacht te brengen en werd vanuit het veld belangstellend gereageerd.

4.3.7 Het Regionaal Ambitieplan (d.d. 9 oktober 2017)
Op 9 oktober 2017 heeft De HHs haar plannen in het kader van het Regionale Ambitieplan
gepresenteerd op een landelijke feedbacksessie OCW. Het Voor de Poort project met de
gezamenlijke kennisbasis vormde onderdeel van de presentatie. De HHs wil met haar partners in de
regio een platform creëren om gezamenlijke activiteiten voor een succesvollere overstap te
organiseren en duurzaam te verankeren. De behoefte bestaat om deze activiteiten te stroomlijnen
en te ondersteunen vanuit één punt (het platform), zodat meer scholen, opleidingen, scholieren,
studenten en docenten hiervan kunnen profiteren.

4.3.8 Haags Educatieve Agenda gemeente Den Haag (d.d. 4 december 2017)
Met de gemeente Den Haag is een eindgesprek over het project geweest met twee beleidsadviseurs
Hoger onderwijs en Kenniseconomie. Zij zijn enthousiast over de voortgang en tussentijds behaalde
mijlpalen en opgeleverde producten. Afgesproken is dat het project Voor de Poort in nauwe
samenhang met de HEA een vervolg moet krijgen in de manier van samenwerken op dit onderwerp.
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De gemeente De Haag stelt in januari 2018 de HEA 2018‐2022 vast. Het vervolg van project Voor
Poort heeft een samenhang met de nieuwe programmalijnen die daaronder vallen.

4.3.9 Spirit4you (d.d. 12 december 2017)
De ontwikkelingen van het project sluiten aan bij de doelstelling en ambitie van Spirit4You, een
samenwerkingsverband tussen vo‐ en mbo‐scholen en gemeenten in regio Haaglanden. In gesprek
met de programmamanager van Spirit4You is gesproken over een nieuw initiatief. De gemeente Den
Haag is momenteel een stichting aan het opzetten voor onderwijsondersteunende instellingen. Het
doel is samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en het opzetten van een onafhankelijk kennis‐
en expertisenetwerk. De doorlopende leerlijnen op alle mogelijke overgangen en aansluitingen in het
onderwijs (zoals havo‐mbo, po‐vo) zijn het voornaamste onderwerp. De wederzijdse ontwikkelingen
van De HHs met dit project en van Spriti4You passen in de doelstelling en ambitie van deze stichting.
In 2018 wordt hier nader vervolg aan gegeven.

4.3.10 Opleiding hbo‐ICT (d.d. 12 december 2017)
Tegen het eind van het project kwam vanuit de opleiding Hbo‐ICT de vraag om advies en meedenken
vanuit het Study & Career Centre (SCC), op het gebied van verbetering van de studiekeuze‐
activiteiten in relatie tot het verbeteren van studiesucces. Er leven binnen de opleiding veel vragen
over de huidige set van keuzeactiviteiten en de effectiviteit daarvan. Men wil dan ook verkennen hoe
te komen tot een meer diverse, (kwalitatief) verbeterde instroom van studenten. Een eerste bijdrage
vanuit het SCC is geleverd tijdens de door Hbo‐ICT georganiseerde opleidingsdag op 12 december,
waarin docenten in groepen aan de slag gingen met onder andere dit thema. Resultaat hiervan is dat
in 2018 een projectgroep gericht op voorlichtings‐ en keuzeactiviteiten zal worden gevormd, waar
het SCC aan zal bijdragen. Daarnaast lijkt het realistisch dat Hbo‐ICT als pilot‐opleiding kan worden
betrokken in de implementatiefase.

4.3.11 Landelijke LOB dag (d.d. 11 januari 2018, Woerden)
De landelijke bijeenkomst op 11 januari 2018 is de inspiratie‐bijeenkomst voor LOB‐coördinatoren,
loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en
directie. Op uitnodiging worden de resultaten van het project Voor de Poort gepresenteerd.

4.3.12 Vereniging Hogescholen Nederland
De Vereniging Hogescholen heeft aandacht voor de aansluiting havo‐hbo en is zeer geïnteresseerd
om de handen ineen te slaan om de aansluiting havo‐hbo landelijk te versterken. De Vereniging
houdt de projectleden van Voor de Poort op de hoogte van verdere stappen.

4.3.13 LICA ‐ het Landelijk Informatie‐ en expertiseCentrum Aansluiting hbo
Het LICA functioneert als een netwerkorganisatie voor iedereen binnen hogescholen, instellingen en
overheden die inhoudelijk betrokken is bij aansluiting op het hbo, met een sterk inhoudelijke insteek
waarbij kennisuitwisseling, meningsvorming, professionalisering en onderzoek een belangrijke rol
spelen. Het Lica heeft gevraagd om een presentatie over het project waarbij zij met name zeer
geïnteresseerd en onder de indruk zijn van de praatplaat (visual) en kennisbasis.
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4.4 Resultaat
Zowel de aanpak als de initiatieven hebben een goede bijdrage geleverd aan de eerste ontwikkeling
van een productieve samenwerking. Deze ontwikkeling is ingezet en vraagt ook na afronding van het
project een actief vervolg. Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten dusver.

4.4.1 De werkbijeenkomst van 5 oktober
De werkbijeenkomst heeft geleid tot een positieve exposure van De HHs als initiatiefnemer voor
verticale (met toeleverend onderwijs) en horizontale (met andere ho‐instellingen) samenwerking en
onderlinge kennisdeling op dit vakgebied. De werkvormen hebben een aanvulling en verdieping op
de gezamenlijke kennisbasis opgeleverd; in 8 groepen van 15 deelnemers is onder begeleiding kennis
en ervaring uitgewisseld, input opgehaald en verbinding gelegd:







Er is begrip ontstaan voor het nut en de noodzaak van samenwerking op dit onderwerp;
Het bevordert kennisdelen, wat ook aansluit op de doelstelling van de gemeente Den Haag;
Het delen van de kennis leidt tot enthousiasme, een nieuwe positieve attitude;
De meest actuele thema’s uit het proces zijn bepaald;
Er is aanvullende input op deze thema’s gegeven wat voor de verdere ontwikkeling van
studiekeuzeactiviteiten gebruikt kan worden;
Het heeft geleid tot aanmeldingen voor vrijwillige bijdrage aan het project en de
ontwerpsessies.

4.4.2 Overige activiteiten
De diverse ondernomen initiatieven, gerelateerde ontwikkelingen en uitgevoerde acties hebben de
volgende resultaten opgeleverd:










Er wordt regelmatig een hulpvraag aan De HHs gesteld voor advies en ondersteuning op het
studiekeuzeproces;
Er is een positieve houding jegens samenwerking in het studiekeuzeproces ontstaan;
Er zijn nieuwe verbindingen tussen partijen in de keten ontstaan;
Er is een expertisegroep ontstaan/opgericht/ingesteld;
Er is zicht op het studiekeuzeproces en de keten zodat men in staat is samenhangende
producten te ontwikkelen;
De diverse betrokkenen in de keten voeren met elkaar het goede gesprek over de
onderliggende materie en het studiekeuzevraagstuk om tot een betere ondersteuning in de
vorm van activiteiten te komen;
Er is bewustwording, bereidheid tot kennisdeling en netwerkuitbreiding ontstaan;
Het imago van De Haagse Hogeschool is positief gegroeid door de exposure van het project
en haar resultaten.

4.4.3 De webpagina
Gezien het groot aantal betrokken partijen is gekozen om alle informatie over het programma en de
resultaten te publiceren op: www.dehaagsehogeschool.n/project‐voor‐de‐poort. Hier worden
betrokken partijen en alle geïnteresseerden, door het Study & Career Centre op de hoogte gehouden
van alles omtrent project Voor de Poort. Tevens is hier de gezamenlijke kennisbasis (zowel de
database als de visual) op te vragen.
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5 Ontwerpfase
Het project heeft als doel het ontwerpen van een nieuw samenhangend palet van
studiekeuzeactiviteiten. De relevante literatuur is beschikbaar en benaderbaar en de ketenpartners
zijn opgelijnd voor samenwerking. Hiermee is de basis voor de volgende stap gezet; het ontwikkelen
van nieuwe studiekeuzeactiviteiten.

5.1 Aanpak
Om tot een ontwerp van nieuwe activiteiten in samenwerking met ketenpartners te komen, is
gekozen voor ontwerpsessies met diverse ketenpartners als deelnemers, onder begeleiding van een
ervaren procesbegeleider. Het ontwerpproces van het nieuw ontwerp van studiekeuzeactiviteiten
heeft een aantal stappen doorlopen om met stakeholders tot de volgende gezamenlijk gewenste
resultaten te komen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kader opstellen op basis van gezamenlijke kennisbasis
Ontwerp van prototypes nieuwe studiekeuzeactiviteiten
Review van de huidige HHs brede studiekeuzeactiviteiten
Totaalontwerp van samenhangende studiekeuzeactiviteiten
Advies voor implementatie

De gezamenlijke kennisbasis en input van de werkbijeenkomst van 5 oktober is als kader gesteld voor
de ontwikkeling van de studiekeuzeactiviteiten. Door de reviewgroep1 en de projectgroep zijn vier
thema’s van de visual aangewezen die terug moeten komen in de te ontwerpen
studiekeuzeactiviteiten. De geselecteerde thema’s hebben met name betrekking op de oriëntatie en
keuzefase of hebben altijd impact op het ketenproces, zoals Betrokkenheid.
1) Inclusiviteit:
De diversiteit van onze studentenpopulatie vraagt om een inclusieve onderwijsbenadering. Het gaat
erom een cultuur te scheppen die alle studenten aanzet om het beste uit zichzelf te halen. Bij
inclusiviteit gaat het om dat iedereen, in alle diversiteit, helemaal welkom is en zich voelt. Bij
diversiteit op De HHs denken we aan:
 Vooropleiding
 Etniciteit & nationaliteit
 Gender
 Leeftijd
 Sociaal cultureel kapitaal
 Functiebeperking
2) Betrokkenheid:
Uit de literatuur blijkt dat het de betrokkenheid met de opleiding, het gevoel daar thuis te horen, ook
wel sociale integratie (Tinto, Elffers) van grote invloed is op studiesucces. Aspecten die bepalend zijn
voor betrokkenheid, zijn:
 Binding
 Sociale integratie
 Academische integratie
1 De reviewgroep wordt betrokken bij een Sprint review meeting. Dit wordt bij Scrum ingezet als een bijeenkomst
waarin belanghebbenden wordt gevraagd feedback te geven over resultaten uit het project en over de volgende
stappen.
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Peer pressure
Sfeer
Persoonlijke begeleiding/ aandacht

3) Verwachtingsmanagement:
De fase van oriëntatie & studiekeuze vraagt om helder verwachtingsmanagement naar de
(toekomstig) student vanuit de diverse partijen in de keten. De volgende kritische succesfactoren zijn
hierbij van belang:
 Ontwikkeling gevoel voor richting en (arbeids‐)identiteit leidt tot betere keuzes
 Creëer een reële studieverwachting
 Organiseren van (grens)ervaringen en (zelf)reflectie
 Investeren in ouders als belangrijke gesprekspartner voor student
 Voorzien in maatwerk voor persoonlijke indrukken & voorkeuren
 Helpen formuleren van een (levens)loopverhaal
 Aansluiten bij de belevingswereld en taal van de leerling
 Student in staat stellen een persoonlijke zoektocht uit te voeren
 Ontwikkelen beroepsbeeld
 Wegwijzers in opleidingsrichtingen, vervolgopleidingen en banen geven houvast
4) LOB:
Loopbaanoriëntatie en ‐begeleiding is essentieel in het gehele loopbaan‐ en keuzeproces van een
persoon en is een doorlopende activiteit die losstaat van de diverse fasen.
 Doel LOB is identiteitsontwikkeling
 Vastgestelde identiteit vervalt (de vaste identiteitspatronen gekoppeld aan beroepen en
status – vaak gevormd over generaties heen ‐ staan niet meer vast zoals vroeger)
 Identiteit ontwikkelen d.m.v. grenservaring
 Bewuste identiteit leidt tot studiesucces
 Rol docent: luistert en reflecteert op proces student
 Identiteit gaat over gevoel niet over ratio
 Ui‐model uitgangspunt voor identiteitsontwikkeling

5.2 Resultaat
In de eerste ontwerpsessie hebben de aanwezige ontwerpers (leden van de projectgroep, studenten,
collega’s uit het mbo, vo en De HHs) deze thema’s uitgediept. Aan het eind van de bijeenkomst bleek
er een aantal woorden te zijn, die steeds terugkwam, de zgn. kernwoorden, in totaal acht. Bij de
verdere uitwerking van deze woorden in de daaropvolgende werkbijeenkomst van het scrumteam
bleken deze woorden zich te verhouden als bouwsteen: cement (zie figuur 1).

5.2.1 Bouwstenen
De bouwstenen kenmerken zich door het feit dat ze een onmisbaar onderdeel zijn in de activiteit.
Daarom is het belangrijk dat in iedere studiekeuzeactiviteit alle bouwstenen voorkomen.
Tegelijkertijd heeft de bouwsteen geen vaste vorm, de grootte en dikte verschilt per activiteit. Met
andere woorden: de mate en wijze waarin iedere bouwsteen of cementdeel in een activiteit
voorkomt, verschilt per activiteit.
De bouwstenen zijn:
 Inclusiviteit (thema Inclusiviteit): iedere studiekiezer voelt zich uitgenodigd om aan de
activiteit deel te nemen;
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Realiteit (thema Verwachtingenmanagement): de echte (leer‐)praktijk wordt realistisch
overgebracht;
Identiteit (thema LOB): de activiteit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de
persoonlijke en sociale identiteit, met als doel dat de studiekiezer zicht heeft op wat, welke
studie, bij hem past;
Reflectie (thema Begeleiding): de activiteit helpt bij het betekenis geven aan opgedane
ervaringen en draagt bij aan het antwoord op de vraag ‘wat drijft mij’.

Deze bouwstenen leiden tot inzicht bij de studiekiezer. Op de bouwstenen Inclusiviteit en Realiteit
heeft De HHs zelf veel invloed. Het is dus essentieel dat De HHs ervoor zorgt dat deze bouwstenen in
iedere activiteit in ruime mate aanwezig zijn, kwalitatief goed ingevuld. Op de impact van de
bouwstenen Identiteit en Reflectie op de individuele verwerking door de studiekiezer hebben wij
relatief weinig invloed. Hiervoor moeten wij de samenwerking actief opzoeken met de andere
partijen die om de studiekiezer heen staan. Denk hierbij aan ouder/verzorger, vo/mbo, peergroups,
etc. Om hen te ondersteunen bij het betekenis geven van deze bouwstenen, moeten wij aan iedere
activiteit een element toevoegen die de studiekiezer uitnodigt om te onderzoeken wat de
desbetreffende activiteit voor hen betekent.

5.2.2 Cement
Het cement verbindt de bouwstenen. Zonder het cement vormt de activiteit geen solide geheel. De
dikte van de laag cement tussen de bouwstenen wordt bepaald door de behoefte van de studiekiezer
in de betreffende activiteit. Het cement bestaat uit de volgende componenten:
 Persoonlijk (thema Begeleiding): aandacht voor de individuele studiekiezer. Voor iedere
vraag en ieder verhaal, klein of groot, is ruimte gedurende de activiteit;
 Samenwerking (thema LOB): verschillende partijen, betrokken bij het studiekeuzeproces,
werken samen. Er is sprake van uitwisseling en een proactieve houding tussen de betrokken
partijen/stakeholders;
 Rolmodellen (thema Inclusiviteit): de inzet van personen (bijv. studenten,
beroepsbeoefenaren en docenten) waar de studiekiezer zich in kan herkennen en een
voorbeeld in kan zien;
 Toekomst (thema Verwachtingenmanagement): we willen een vergezicht bieden aan de
studiekiezer, dit heeft twee dimensies:
1. Het innerlijk kompas: wat ligt binnenin jou, het ontwikkelen van een identiteit die je kunt
plaatsen in de toekomst;
2. De veranderende wereld waar we deel vanuit maken, de betekenis daarvan voor het
toekomstperspectief.
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LOB

Inclusiviteit

Begeleiding

Verwachtings‐
management

Persoonlijk

REFLECTIE

Rolmodellen

Samenwerking
Toekomst

IDENTITEIT

INCLUSIVITEIT

REALITEIT

(figuur 1)

5.2.3 Gebruik en Onderhoud (‘eigenaar’)
Het bouwwerk kan in de basis voldoen aan de eis dat alle bouwstenen en cementonderdelen hierin
verwerkt zijn. Echter, hoe het bouwwerk waardevol wordt en alle onderdelen tot zijn recht komen,
hangt af van een derde component. Een bouwwerk moet namelijk niet alleen gebouwd worden,
maar ook onderhouden en verzorgd. We hebben deze derde component de eigenaar genoemd. De
eigenaar zorgt voor de voorwaarden waaronder het bouwwerk uiteindelijk tot zijn recht komt.
Belangrijke voorwaarden zijn:
 Uitvoering: bij het uitvoeren van de studiekeuzeactiviteit wordt verwacht dat iedere
uitvoerder ervoor zorgt dat de verschillende bouwstenen en cement zo goed mogelijk tot
hun recht komen;
 Commitment: van iedereen die een bijdrage levert aan de studiekeuzeactiviteit wordt
verwacht dat men het belang van de geformuleerde bouwstenen en cement onderschrijft;
 Attitude: van iedereen die een bijdrage levert aan de studiekeuzeactiviteit wordt verwacht
dat men gedrag vertoont dat zich verhoudt en terug te voeren is tot de geformuleerde
bouwstenen en cement;
 Houdbaarheid/ Actualiteit: de eigenaar houdt in de gaten of de activiteit nog wel voldoet
aan waar het voor bedoeld is en doet zo nodig aanpassingsvoorstellen.
Bouwstenen

Cement ‐ componenten

Eigenaar ‐ voorwaarden

Reflectie (pressure)

Samenwerking (wisselwerking, pro‐activiteit)

Commitment

Inclusiviteit

Persoonlijk (warme overdracht)

Attitude

Identiteit

Rolmodellen

Uitvoering

Realistisch (transparantie)

Toekomst

Houdbaarheid/
Actualiteit
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5.2.4 Prototypes van nieuwe studiekeuzeactiviteiten
Om tot een ontwerp van nieuwe samenhangende activiteiten te komen, is gekozen voor
ontwerpsessies met diverse ketenpartners als deelnemers. In de ontwerpsessies zijn 7 nieuwe
prototypes van studiekeuzeactiviteiten ontwikkeld aan de hand van het Business Model Canvas 2. De
prototypes zijn ontwikkeld op het kader van bouwstenen en cement.
Er zijn 4 keuzefasen die een leerling of aankomend student doorloopt die bestaan in de ketenfasen
voor en aan de poort:
1.
2.
3.
4.

Oriënteren
Verkennen
Verdiepen
Beslissen

Onderstaand overzicht toont een korte omschrijving, de doelgroep, fase in de keten (voor, aan of na
de poort), vorm (live en/of digitaal) en de keuzefase (oriënteren, verkennen, verdiepen, beslissen). In
willekeurige volgorde:
Activiteit

Omschrijving

Doelgroep

Fase

Vorm

Keuzefase

Proefstuderen
XL

Elke opleiding bepaalt een eigen (echte)
module, die de studiekiezer alvast kan
volgen (klas met alleen studiekiezers).
Bijvoorbeeld 6 weken, 1 keer per week
genoeg voor 1 of 2 studiepunten voor
een bepaald vak voor een bepaalde
opleiding.

Vooreindexamenkandidaten vo
en mbo studenten,
internationaal.

Voor
de
Poort

Live

Verdiepen

Collegetour

Docenten van het Hbo geven (een
reeks) gastlessen in het vo (4 en 5
Havo) en mbo (niveau 4) op hun
vakgebied. Studenten gaan mee om te
begeleiden en assisteren bij de lessen.
Volgens het t.v. programma concept
Collegetour (door Twan Huys), waarbij
vragen uit de zaal komen.

Vooreind‐ en
eindexamenkandidaten vo en
mbo studenten.

Voor
de
Poort

Live

Oriënteren

Vooreind‐ en
eindexamenkandidaten vo en
mbo studenten, internationale
studenten en deeltijd, ouders.

Voor
de
Poort

Digitaal

Oriënteren

Aanbodgericht aanbod van opleidingen,
aansluitend op de havovakken.
Leerlingen kunnen kiezen uit aantal
mogelijke lessenseries. Behalve een vak
worden ook (Hbo‐)skills in beeld
gebracht.
Undercover
Student

Livestream om mee te doen in het
leven van een student. Er kijken 1 ‐ 4
aankomende studenten mee met een
student. Zij bereiden de studiedag(en)
ook voor, kunnen vragen stellen aan

Verkennen

2

Met het Business Model Canvas beschrijf je aan de hand van 9 bouwstenen de organisatie, het
verdienmodel, klanten, relaties en leveranciers.
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Activiteit

Omschrijving

Doelgroep

Fase

Vorm

Keuzefase

Oriënteren

student, maar ook via de student.
Maken zowel lesmomenten als
informele momenten mee.
Virtual
Experience

Game waarbij studiekiezers door De
HHs kunnen lopen, je kunt een mentor
meenemen (student), een klaslokaal
binnengaan om college te volgen, in
een chatroom met medekiezers
informatie uitwisselen,
beroepssimulaties kunnen ervaren, er is
een speciale parentroom voor ouders
die betrokken zijn bij het keuzeproces
van hun kind, er is een mogelijkheid om
te chatten met een studie‐
keuzeadviseur. D.m.v. incentives en
avatars wordt bijgedragen aan
zelfbeeld. Het is een game met
uitbreidingsmogelijkheden.

Vooreind‐ en
eindexamenkandidaten vo en
mbo studenten, internationale
studenten en deeltijd, ouders.

Voor
de
Poort

Digitaal

Student Swipe

Een app waarbij ‐ het liefst ‐ alle
studenten van De Haagse met een kort
profiel op de Student Swipe staan
(opleiding, hobby's, woonplaats, uit‐ of
inwonend, vooropleiding, nationaliteit
etc) zodat aankomende student kunnen
swipen en kennis maken met zittende
studenten. Studenten kunnen
leerlingen "coachen", helpen bij het
maken van een keuze. Peer coaching en
rolmodellen werken nog steeds goed.
Ook wordt netwerken (wat steeds
belangrijker wordt/21th century skills)
ingezet.

Vooreind‐ en
eindexamenkandidaten vo en
mbo studenten, internationale
studenten en deeltijd, ouders.

Aan
de
Poort

Digitaal

De hogeschool organiseert voor
aankomend studenten een week
waarin het ontdekken van de
hogeschool en het studeren aan het
hbo centraal staat. De student maakt
op een realistische wijze kennis met alle
mogelijkheden, faciliteiten, rechten &
plichten.
De student krijgt een gastaccount,
iedere dag een opdracht via Blackboard
en levert aan het eind van de week een
opdracht in die door de opleiding
beoordeeld wordt.

Aanmelders: kandidaten vo en
mbo studenten, internationaal,
deeltijd.

Aan
de
Poort

Live

Student voor
een Week!

Verkennen

Oriënteren
Verkennen

Verdiepen
Beslissen
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Activiteit
Open
Bedrijven
Bezoekdag

Omschrijving
De hogeschool organiseert i.s.m. haar
stagebedrijven/ organisaties een dag
waar aankomend studenten een beeld
krijgen en ervaring opdoen in het
werkveld waarvoor zij opgeleid worden.
Studenten krijgen een lijst van deze
bedrijven zodat zij er eventueel ook
meerdere op een dag kunnen
bezoeken.

Doelgroep
Aanmelders: kandidaten vo en
mbo studenten, internationaal,
deeltijd.

Fase
Aan
de
Poort

Vorm
Live

Keuzefase
Verdiepen
Beslissen

De uitwerking met het Business Model Canvas van elke activiteit zie je in de bijlage 1.

5.2.1 Inventarisatie van huidige studiekeuzeactiviteiten
Er zijn 8 huidige hogeschool brede studiekeuzeactiviteiten getoetst aan het kader.
Titel

Omschrijving

Voorlichtingsmarkt

Op uitnodiging is De HHs op het vo
aanwezig met stand en/of
presentatie om voorlichting te
geven over hbo/De HHs of
opleidingspresentaties, waarbij de
stand is bemand door
studentambassadors.

Vooreindexamenkandidaten vo,
ouders.

Voor
de
Poort

Live

Oriënteren

Open dag

Er is 3 x per jaar een open dag
waarbij de aankomend student
kennis kan maken met De HHs,
haar opleidingen en vestigingen.
Aankomend studenten kunnen
opleidingspresentaties volgen,
vragen stellen aan docenten en
studenten en kennismaken met het
gebouw, sfeer. Aandacht voor
studiekeuze:
‐ presentaties
‐ studiekeuzeadviseurs
‐ studenten beantwoorden
vragen/vertellen ervaringen.

Vooreind‐ en
eindexamenkandidaten vo en mbo
studenten, internationale
studenten en deeltijd studenten,
ouders.

Voor
de
Poort

Live

Oriënteren

Meelopen

Elke studiekiezer kan bij een
opleiding die Meelopen aanbiedt,
gedurende het jaar (of in een
bepaalde periode) een dagje
meelopen met een huidige student.

Vooreind‐ en
eindexamenkandidaten vo en mbo
studenten, en deeltijd studenten.

Voor
de
Poort

Live

Verkennen

Er is 2 x per jaar een tweedaagse
waarbij aankomend studenten een
programma kunnen volgen van hun
opleiding naar keuze. De opleiding
bepaalt met name invulling van de
activiteit.

Vooreindexamenkandidaten vo en
mbo studenten, internationaal.

Voor
de
Poort

Live

Proefstuderen

Doelgroep

Fase

Vorm

Keuzefase

Verdiepen

Verdiepen
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Titel

Omschrijving

Doelgroep

Fase

Het keuzedeel bestaat uit 4
werkprocessen: Werkproces
oriëntatie hbo (lob) wordt verzorgd
op mbo; hbo‐ervaringen worden
opgedaan. Overige drie delen: 10
weeks programma van dagdeel,
week 1 en oneven weken op mbo,
even op De Haagse (of ander) hbo.
Week 10 gezamenlijke afsluiting.

Mbo‐studenten in eindexamen of
vooreindexamenklas die keuzedeel
volgen of variant LOB‐programma.

Voor
de
Poort

Live

Studiekeuzecheck
(SKC)

Online vragenlijst op basis waarvan
het studiekeuzeproces gecheckt
wordt en antwoord op de vraag
gegeven wordt: Hoe bewust is de
studiekeuze? Leidt tot advies.
Verplicht vanuit de overheid

Aanmelders: kandidaten vo en mbo
studenten Vul je niet de SKC in dan
kan dit gevolgen hebben voor je
definitieve inschrijving.

Aan
de
Poort

Digitaal

‐‐

Meet & Match

Bij de Meet & Match is het de
intentie om aankomend studenten
een meer inhoudelijk programma
(college, proeftentamen) aan te
bieden, met als doel om na te gaan
of dit de opleiding is die bij hun
past.

Aanmelders: kandidaten vo en mbo
studenten, internationaal, deeltijd
studenten.

Aan
de
Poort

Live

Beslissen

Centraal Intake
Arrangement
(CIA/NOA)

Online assessment (NOA) gericht
op:
‐ motivatie
‐ competenties
‐ aanvullende vragen
Zelfinschatting:
‐ plus gesprek erover met SLB'er

Startende student op HHs.

Na de
Poort

Live/
Digitaal

‐‐

Keuzedeel

Vorm

Keuzefase
Oriënteren
Verkennen

De uitwerking van elke activiteit vind je in bijlage 1.
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5.2.2 Tijdslijn en samenhang
De nieuwe en huidige activiteiten zijn geplaatst in de tijdslijn van de onderwijscyclus en het
studiekeuzeproces (figuur 2). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen activiteiten die gedurende het
studiejaar worden aangeboden en in een specifieke periode: voor, aan of vlak na de poort.
Voor de Poort

Vlak na de
Poort

Aan de Poort

Aug
Sept
CIA

Okt
Nov
Open dag

ProefStuderen
XL
Proefstuderen

Dec
Jan
Feb

Meelopen

Collegetour

Virtual
Experience

StudieSimulator

Student
Swipe

UnderCoverStudent

Open dag

Keuzedeel

Mrt

Voorlichtingsmarkt
Proefstuderen

April

Open dag

Mei

Studie
Simulator
zwaar
SKC

Juni

Student
voor 1
week

Open
Bedrijven
Bezoekdag

Meet &
Match

Juli
Betreft een nieuwe
studiekeuze‐activiteit aan‐
geboden het hele jaar

Nieuw

Betreft een nieuwe
studiekeuze‐activiteit aan‐
geboden specifieke periode

Nieuw

Betreft een bestaande
studiekeuze‐activiteit aan‐ Bestaand
geboden specifieke periode

Betreft een bestaande
studiekeuze‐activiteit
Bestaand
aangeboden het hele jaar

Betreft een activiteit in
het toeleverend
onderwijs

vo / mbo

(figuur 2)
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6. Het eindresultaat
De laatste stap in het project is de realisatie van een samenhangend geheel van activiteiten. De
nieuw te creëren samenhang heeft tot doel: ‘De student maakt de bewuste studiekeuze’.

6.1 Een samenhangend geheel
De volgende criteria definiëren een samenhangend geheel:







De diverse keuzefasen van een kiezer zijn vertegenwoordigd (oriënteren, verkennen,
verdiepen, kiezen);
Er is een goede verhouding en vertegenwoordiging van bouwstenen en het cement;
Alle doelgroepen worden bediend met één of meer activiteiten;
Er is een logische opbouw in de tijdslijn van het onderwijsjaar en het studiekeuzeproces;
Er is een representatieve combinatie van aanbiedingsvorm en bereik van de doelgroep (live
en digitaal);
Het zijn herkenbare activiteiten met een transparant en helder doel en waarde voor de
student.

Er is geanalyseerd welk verbeterpotentieel per huidige activiteit te realiseren is door aanpassingen te
doen op de bouwstenen en het cement. Daarnaast is gekeken welke prototypes passen binnen een
samenhangend geheel. Onderstaande activiteiten komen als op zichzelf staande activiteiten te
vervallen en worden opgenomen in het palet onder andere activiteiten. De reden hiervan is dat deze
activiteiten beter tot haar recht komen of meer synergie opleveren wanneer deze geïntegreerd
worden met een andere activiteit of geschrapt worden doordat deze geen toegevoegde waarde
(meer) hebben in nieuwe palet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proefstuderen (geïntegreerd met Student voor 1 week)
Meet & Match (geïntegreerd met Student voor 1 week)
Open Bedrijvendag (geïntegreerd met Student voor 1 week)
Student Swipe (geïntegreerd met Virtual Experience)
Undercover Student (geïntegreerd met Virtual Experience)
Centraal Intake Arrangement‐NOA (activiteit wordt gestopt: aan de opleiding wordt
geadviseerd een dergelijk arrangement in te richten met als advies een sterke link met SKC te
ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van een verbeterde SKC, zie hiervoor 6.2.4)
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De gekozen activiteiten ondersteunen de student op verschillende fasen in de keten in het proces
van oriënteren, verkennen en verdiepen om ten slotte te kunnen beslissen:
Keuzefase

Ketenfase (visual)

Open dag

Oriënteren

Voorlichtingsmarkt

Collegetour

Voor de Poort
Virtual
Experience

Keuzedeel

Aan de Poort

Verkennen
Meelopen

Verdiepen

Student
voor 1
week

SKC

Beslissen

Na de Poort

De Bewuste Studiekeuze

(figuur 3)

In de tijdlijn door het jaar heen ziet dit er als volgt uit:
Aan de Poort

Voor de Poort

Vlak na de Poort

Aug
Sept
Okt
Open dag

Nov
Dec
Jan
Feb

Meelopen

Collegetour

Virtual
Experience

Keuzedeel
Open dag

Voorlichtingsmarkt

Mrt
April

Open dag

Mei

Student
voor 1
week

Juni

SKC

Juli
Betreft een nieuwe
studiekeuze‐activiteit aan‐
geboden het hele jaar

Nieuw

Betreft een nieuwe
studiekeuze‐activiteit aan‐
geboden specifieke periode

Nieuw

Betreft een bestaande
studiekeuze‐activiteit aan‐ Bestaand
geboden specifieke periode

Betreft een bestaande
studiekeuze‐activiteit
Bestaand
aangeboden het hele jaar

Betreft een activiteit in
het toeleverend
onderwijs

vo / mbo

(figuur 4)
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6.2 Overzicht van de activiteiten in het palet
Onderstaande activiteiten zijn overeind gebleven na de ontwerpsessies. Voor de huidige activiteiten
(h) formuleren we een verbeteradvies, voor de nieuwe activiteiten (n) formuleren we voorwaarden
waaraan ze moeten voldoen. Deze adviezen zijn uit zowel de reviewgroep als ontwerpsessies
gekomen. Deze adviezen zijn niet uitputtend en behoeven nog een verdiepingsronde in de
implementatiefase.

6.2.1 Open Dag (h)
Open dag waarbij de aankomend student kennis kan maken met De HHs, haar opleidingen en
vestigingen. Aankomend studenten kunnen opleidingspresentaties volgen, vragen stellen aan
docenten en studenten en kennismaken met het gebouw en de sfeer.
Advies op bouwstenen & cement
‐
‐
‐
‐

Reflectie en verdieping in samenwerking met toeleverend onderwijs op het gebied van
LOB
Meer rolmodellen inzetten (zoals alumni, studenten, werkveld)
Ouders betrekken tijdens de open dag d.m.v. voorlichting
Inclusiviteit verhogen bij diverse doelgroepen, o.a. 21+, studeren op maat, internationale
student, eerste generatiestudenten

Voorwaarden
‐

De open dag moet meer gericht zijn op het keuzeproces van de student en minder op de
instroom van de opleiding
Algemeen
‐

Meer aandacht voor logistiek waarbij de nadruk ligt op de kennismaking met de
opleidingen, minder op de hogeschool als geheel
Hangt samen met:
‐
‐
‐

Voorlichtingsmarkt
Virtual Experience
Website

6.2.2 Meelopen (h)
Elke aankomend student kan bij een opleiding gedurende het jaar (of in een bepaalde periode) een
dagje meelopen met een huidige student.
Advies op bouwstenen & cement
‐

‐
‐

Reflectief element invoegen t.b.v. goede borging bouwstenen, dat zou bijvoorbeeld een
reflectiegesprek (door de opleiding en de school) kunnen zijn nadat de activiteit is
uitgevoerd
Reflectie en verdieping in samenwerking met toeleverend onderwijs door de student
vanuit het LOB‐cv zich te laten voorbereiden op de activiteit Meelopen
Voorbereiding door lesstof en opdrachten aan te bieden op HHs systeem (Blackboard)

Voorwaarden
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‐

‐
‐

Inhoudelijke handleiding aanbieden aan studenten die meelopen o.a. op het gebied van
gedragscode en toekomstperspectieven (wat vertelt de student tegen leerling over
opleiding en HHs?)
Matchen van leerling en student op basis van voorkeuren
Meelopen alleen voor aankomend student die open dag bezocht heeft

Algemeen
‐
‐
‐

‐
‐

Meelopen veranderen in een andere naam bv ‘Student voor 1 dag’ (zodat samenhang met
Student voor 1 week zichtbaar wordt)
Minor opzetten voor studenten die voor o.a. voorlichtingsactiviteiten
(begeleiding/peercoaching) studiepunten kunnen verdienen
Meelopen laten versmelten met de activiteit Student Swipe. Vanuit daar kun je makkelijk
meelopen genereren. Hoe meer studenten op Student Swipe zitten, hoe makkelijker
meelopen te realiseren is
Meelopen in de toekomst mogelijk maken via een digitale tool (met name voor de
buitenlandse student)
Betere registratie/evaluatie op de activiteit en terugkoppeling naar vo/mbo

Hangt samen met:
‐
‐

Open Dag
Virtual Experience

6.2.3 Voorlichtingsmarkt (h)
Op uitnodiging is De HHs op het vo aanwezig met stand en/of presentatie om voorlichting te geven
over hbo/De HHs. De stand wordt bemand door Student Ambassadors. Ook zijn bij sommige markten
opleidingspresentaties mogelijk. De voorlichtingsmarkt is een activiteit van het vo.
Advies op bouwstenen & cement
‐ Opzet en vorming gericht op hart van het kind/ beleving en profiel
‐ LOB cv ‐ leerling voorwerk verrichten + reflectieve opdracht
Voorwaarden
‐

Diepere analyse maken van het rendement (nut en noodzaak vs. inzet van middelen) van
de voorlichtingsmarkt
‐ Betere samenwerking met faculteiten/opleidingen over presentatie van De HHs en haar
aanbod
Algemeen
‐

Organiseer met besturen vo en mbo een centrale studiebeurs Haaglanden en omstreken
i.p.v. kleinere diverse voorlichtingsmarkten
‐ Wanneer dit niet haalbaar is, sterk advies om niet meer deel te nemen aan de apart
geïnitieerde voorlichtingsmarkten
‐ Ontwikkeling van een sterke website
‐ Langzaam afbouwen als Virtual Experience en een sterke website gereed zijn
Hangt samen met:
‐

Virtual Experience
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‐

Website

6.2.4 Studiekeuzecheck – SKC (h)
Online vragenlijst op basis waarvan het studiekeuzeproces gecheckt wordt en antwoord op de vraag
gegeven wordt: Hoe bewust is de studiekeuze? Dit antwoord leidt tot een advies aan de aanmelder.
De SKC is verplicht gesteld vanuit de overheid, hierbij is de vorm voor de SKC vrij in te richten.
Advies op bouwstenen & cement
‐

De SKC omwerken tot een waardevol onderdeel van het studiekeuzeproces. Hierdoor
wordt dit een waardevol instrument waarbij per opleiding specifieke en ‐verdiepende
elementen toegevoegd worden.
‐ In het advies van de SKC wordt sterker de nadruk gelegd op de vervolgactiviteit Student
voor een week en/of een studiekeuzegesprek en/of –workshop bij het SCC door de
studiekeuzeadviseurs. Advies is om (een deel) van de vervolgactiviteit (student voor een
week) verplicht te stellen en de vragenlijst direct mee te sturen bij aanmelding opleiding in
Studielink
‐ Benut de uitkomsten ook in het startgesprek met de SLB’er
‐ In het SKC moet sprake zijn van een ‘warme overdracht’, bijvoorbeeld door het betrekken
van LOB‐activiteiten
Voorwaarden
‐

SKC moet (= verplicht) ook ontwikkeld worden voor internationale studenten in een
bredere werkgroep (IO, CSI, Faculteiten, SCC)

Algemeen
‐ Neem goed kennis van de evaluaties van de SKC uit de kennisbasis
Hangt samen met:
‐
‐
‐

Virtual Experience
Student voor 1 week
Website

6.2.5 Virtual Experience (n)
Digitale experience met spelelementen waarbij studiekiezers door De HHs kunnen lopen, je kunt een
buddy meenemen (student), een klaslokaal binnengaan om college te volgen, in een chatroom met
medekiezers informatie uitwisselen, beroepssimulaties ervaren, er is een speciale parentroom voor
ouders en er is een mogelijkheid om te chatten met een studie‐keuzeadviseur. D.m.v. incentives en
avatars wordt bijgedragen aan zelfbeeld. Het is een game met uitbreidingsmogelijkheden. Het
integreert de activiteiten, het is flexibel en toekomstbestendig, behoefte gestuurd (anytime,
anyplace, 24/7).
Voorwaarden
‐
‐

In 2018 ontwerpen in samenwerking met studenten en opleidingen die deze expertise in
het curriculum hebben (game development)
Aansluiten bij de belevingswereld van de studiekiezer
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‐

Planning 2018‐2019 deze activiteit realiseren ‐ stelt in staat om de voorlichtingsmarkt uit
te faseren

Algemeen
Mogelijkheid in het spel tot:
‐ Peercoach
‐ Virtuele lessituaties
‐ Kennismaken met het werkveld (bijv. door filmpjes toe te voegen van Alumni, of
studenten)
‐ Toekomst via samenleving, werkveld, beroepenveld, faculteiten, opleidingen
‐ Onderzoeken wanneer er speciale behoeften zijn zoals studeren op maat, decaan etc
‐ Kiezen van een Avatar die de avatar vergezelt en reflectieve vragen stelt, tips geeft, etc.
‐ De follow‐up zou kunnen plaatsvinden door vo/mbo maar ook door De HHs, indien de
deelnemer zijn Virtual Experience route deelt.
‐ Ontdekken van De HHs vestigingen en faciliteiten
‐ Zelflerende game (artificieel intelligence)
Hangt samen met:
‐
‐

Voorlichtingsmarkt
Website

6.2.6 Collegetour vo‐mbo (n)
Docenten van het Hbo geven (een reeks) gastlessen in het vo (4/5 havo en 5/6 vwo) en mbo (niveau
4) op hun vakgebied. Studenten gaan mee om te begeleiden en assisteren bij de lessen en leerlingen
kunnen vragen stellen. Leerlingen kunnen kiezen uit een aantal mogelijke lessenseries. Behalve een
vak worden ook (Hbo‐)skills in beeld gebracht.
Voorwaarden
‐

Zowel representatief als realistisch: de lessen worden gegeven door een hbo‐docent. Het
hbo‐vak wordt gekoppeld aan een vo/mbo‐vak
‐ Goede voorbereiding van zowel docenten als leerlingen zoals lessen voorbereiden, video's
kijken, leren aantekeningen te maken, in groepjes werken
‐ Laat docenten vo‐hbo en mbo‐hbo samenwerken (dit valt samen met wat er in het
Keuzedeel al gebeurt) om tot verbeterde integratie en samenhang van lesaanbod te
komen
Algemeen
‐

Goede representatieve naamgeving aan een dergelijke collegeserie

Hangt samen met:
‐

Keuzedeel

6.2.7 Student voor 1 week (n)
De hogeschool organiseert voor aankomend studenten (aanmelders in Studielink) een week waarin
het ontdekken van de hogeschool, het studeren aan het hbo, kennismaken met medestudenten en
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een verdiepende kennismaking met de opleiding centraal staan. De student maakt op een
realistische wijze kennis met alle mogelijkheden, faciliteiten, rechten & plichten.
Voorwaarden
‐

‐
‐
‐
‐

De student krijgt een gastaccount (digitale omgeving), iedere dag een opdracht via
Blackboard en levert aan het eind van de week een opdracht in welke door de opleiding
beoordeeld wordt, deze zijn voornamelijk gericht op inzicht, motivatie van de aanmelder
en inhoud opleiding
Plaatsvinden in een week na eindexamen en voor eindexamenuitslag
Voldoende bezetting vanuit de opleiding; tijdswinst kan gehaald worden doordat delen
van Proefstuderen en Meet & Match geïntegreerd zijn in deze activiteit
SCC stelt zich beschikbaar in deze week en de periode hierna. Studenten kunnen hier
terecht als ze twijfelen en/of andere studiekeuzevragen hebben
Gedurende de week zijn studenten, docenten, alumni, bedrijfsleven, betrokken
medewerkers, rolmodellen aanwezig zodat deelnemers zich welkom voelen en zich vrij
voelen om alle vragen te stellen

Algemeen
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

Bedrijven en faculteiten werken samen, een terugkoppeling aan de toeleverende school,
een voorbereidingstraject i.s.m. toeleverend onderwijs is mogelijk
Advies is om midden in deze week een dag te organiseren waar stagebedrijven/
organisaties komen waarmee de opleiding nauw samenwerkt een dag organiseert waar
aankomend studenten een beeld krijgen en ervaring opdoen in het werkveld waarvoor zij
opgeleid worden
Toeleverend onderwijs betrekken in proces, zodat vo/mbo‐leerlingen stimuleren om zich
voor Student voor 1 week aan te melden (meerwaarde)
Introductiedagen kunnen anders worden ingericht m.n. doordat onderdelen tijdens de
Student voor 1 week al zijn voorgekomen
Binding met opleiding, docenten en medestudenten begint al eerder (juni). Eventuele
struikelpunten (vakken, huisvesting, bijbaantje etc.) kunnen al opgepakt worden in de
periode juni‐september
De HHs kan meer inhoud, binding, inclusiviteit bieden tijdens deze week, dan de losse
activiteiten door het jaar heen
Start SLB kan teruggrijpen op Student voor 1 week voor input, ervaringen en advies.

Hangt samen met:
‐
‐
‐
‐

Open Dag
Meelopen
SKC
Virtual Experience

6.2.8 Keuzedeel (n/h)
Deze activiteit is in ontwikkeling, de 4 bouwstenen worden hierin meegenomen. Het keuzedeel
bestaat uit 4 werkprocessen: Werkproces oriëntatie hbo (LOB) wordt verzorgd op mbo; hbo‐
ervaringen worden opgedaan. De overige drie delen bestaan uit een 10 weeks programma van een
dagdeel, lessen worden om‐en‐om verzorgd op het mbo en De HHs. Week 10 is er een gezamenlijke
afsluiting.
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De volgende elementen komen in deze activiteit sterk naar voren:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

M.b.v. onderzoek en monitoring worden verbeterslagen gemaakt
Extra aandacht voor werkproces 1: LOB
Persoonlijk portfolio is de afsluiting
Gedeelde eigenaarschap van De HHs en de toeleverende mbo‐scholen
Er wordt gebruik gemaakt van rolmodellen bij uitvoering en het onderzoek
Er wordt een community of practice gevormd
Alle studenten hebben gast‐accounts

We adviseren de lessons‐learned van dit proces en deze activiteiten te betrekken bij het realiseren
van het nieuwe palet.

7. Aanbevelingen voor het vervolg
Het project wordt afgerond met het voorstel voor een prototype van een samenhangend geheel van
studiekeuzeactiviteiten (hoofdstuk 6). De volgende stap is het beleggen van de verdere uitvoering en
implementatie binnen De HHs. Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevelingen die het projectteam doet
voor de verdere uitrol van de resultaten van het project.

7.1 Aanpak na oplevering
Om het prototype te kunnen implementeren, zijn er een aantal stappen nog te nemen:
Aanbeveling

Omschrijving

Business Case opstellen

Om te bepalen of het palet haalbaar, organiseerbaar, betaalbaar en
rendabel is, adviseren we een business case op te stellen voor de
analyse IST‐SOLL.

Implementatieplan

Per activiteit is een uitwerking in een implementatieplan nodig met
als essentiële onderdelen:
‐ Eigenaarschap, rollen en inzet
‐ Heldere verwachtingen en commitment op de bouwstenen en
cement
‐ ‘Laaghangend fruit’: onderdelen die snel te implementeren zijn,
weinig geld en moeite kosten en direct effect opleveren
‐ Inhoudelijke toetsing bij studenten en leerlingen (bijvoorbeeld via
het SAT, Studentpanel) en de faculteiten van De HHs

Communicatie

Om de stakeholders verbonden te houden en geïnteresseerden en
andere potentiele samenwerkingsverbanden open te houden,
vraagt een goede communicatie. Het advies is de webpagina Voor
de Poort als actief communicatiemiddel te blijven inzetten.
Daarnaast kan een samenwerking opgestart worden met cq* als
specialist van de kennisbasis t.b.v. presentaties aan regionale en
landelijke partners

Pilot opleidingen en
scholen werven

Voor de aansluiting van de activiteiten van De HHs op de activiteiten
in het vo en mbo, is het noodzakelijk pilot opleidingen en scholen te
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Aanbeveling

Omschrijving
werven. Zo kunnen activiteiten op het niveau van bouwstenen en
cement van de ketenpartners op elkaar ingericht worden en
getoetst.

Meting & doorontwikkeling

Bij de implementatie van een aangepaste of nieuwe activiteit dient
er altijd een nulmeting uitgevoerd te worden om het effect van de
activiteit na een bepaalde periode te kunnen meten. Hiervoor
adviseren we KPI’s vast te stellen per activiteit op basis van een
theorie uit de gezamenlijke kennisbasis. Een permanent
onderzoeksteam zou in samenwerking met de community of
practice betrokken moeten zijn bij het onderzoeken van de
resultaten en de doorontwikkeling van het palet.

P‐D‐C‐A cyclus

Bij de uitschrijving van een student levert een exit‐gesprek
waardevolle input voor de aanpassing van studiekeuzeactiviteiten.
De metingen input stelt De HHs in staat een gedegen P‐D‐C‐A cyclus
op de activiteiten in te richten.

Vlak na de Poort

De activiteiten zijn geconcentreerd op de fasen voor en aan de
poort. Het gesprek over begeleiding op De HHs vlak na de poort
moet nog gevoerd worden gericht op een volledige verbinding
binnen de keten. Hierbij dienen onderstaande adviezen vanuit de
kennisbasis opgepakt te worden:
Start van studie:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Erkenning van diverse studentenpopulaties
Aandacht voor onderwijs logistieke ondersteuning student
Deficiëntiemaatregelen toepassen gericht op voldoende
inhoudelijke kennis
Voorkomen van frictie op didactische verschillen
Goede aansluiting van loopbaanbegeleiding vanuit het
toeleverend onderwijs
Begeleiding en ondersteuning gericht op sociale en
academische integratie en academisch zelfvertrouwen
Persoonlijk ontwikkelingsplan voor iedere student
Sturen op structuur en discipline
Een vaste en professionele studieloopbaanbegeleider
Verbinden van maatregelen tot een samenhangend pakket

Kritische succesfactoren:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Peer support
Groepsactiviteiten & ‐opdrachten
Voldoende contactmomenten
Sociale activiteiten tijdens de introductie
Kick‐off bijeenkomsten
Goal setting interventies
Gastsprekers beroepspraktijk
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Aanbeveling

Omschrijving
‐
‐
‐
‐

Practica en meer (korte) stages
Leergemeenschappen
Co‐curriculaire activiteiten
Instellen aanwezigheidsplicht & jaargroepen

7.2 Gezamenlijk optrekken
De bouwstenen vragen nieuwe routines van alle directbetrokkenen, zowel bij de HHS als de andere
stakeholders. Het gaat daarbij om een proces op verschillende organisatielagen. Voorgesteld wordt
om gezamenlijk te blijven optrekken m.b.t. deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen,
maar ook door het vormen van communities of practice. Hiermee kunnen stakeholders verbonden
en verantwoordelijk gehouden worden.

7.3 Suggesties
Voor de ideeën met een bredere scope geldt het advies partners te zoeken voor gezamenlijke
ontwikkelingen van activiteiten.
Onderwerp

Suggestie voor ontwikkeling

Partner

Virtual Experience

Opleiding Communicatie & Multimedia
Design en HBO ICT betrekken bij de
ontwikkeling van activiteit Virtual
Experience voor co‐creatie en
kennisdeling. De Game Developers
Opleiding is hier ook geschikt voor.

De Haagse Hogeschool

Proefstuderen/
Meelopen/
Virtual Experience

De samenhang van de proefstudeer‐ en
meeloopactiviteiten zijn heel interessant.

Universiteit van Leiden

Collegetour

Beta‐techniek verzorgt gastlessen in het
vo. HBO ICT is tevens geïnteresseerd in
dergelijke activiteiten.

De Haagse Hogeschool,
Faculteit TIS

Lectoraat Inclusive
Education

Inclusive Education

De Haagse Hogeschool
Aminata Cairo

Lectoraat Duurzame
talentontwikkeling

Career Writing

De Haagse Hogeschool
Ellen Sjoer (lector)
Reinekke Lengelle
(lector)

Lectoraat HRM en
persoonlijk
ondernemerschap

21st century skills

Hogeschool Inholland ‐
Petra Biemans (lector)

Algemeen

Ontwerpgroep Kansrijk afstuderen:
ontdekken, ontwerpen, ontvouwen

De Haagse Hogeschool –
Hester Brauer

Hogeschool van Kunsten
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Onderwerp

Suggestie voor ontwikkeling

Partner

LOB

Het LOB‐cv voor vo ‐ hbo

Hogeschool Rotterdam

http://inholland‐
rotterdam.instantmagazine.com/single‐
publication/vo‐ho#!/lob‐cv
Keuzedeel

We adviseren de lessons‐learned van dit
proces en deze activiteiten te betrekken bij
het realiseren van het nieuwe palet.

Regionale
onderwijsinstellingen
mbo en hbo regio
Haaglanden ‐ economie
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Bijlage 1 CANVAS‐modellen
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