Hbo-ers (skillscoaches) geven voorlichting
op het mbo. Ook bij jou in de klas?
Achtergrond
De uitval in het eerste jaar onder mbo’ers op het hbo is relatief groot. Ruim 20 procent valt uit,
terwijl dat onder havisten ongeveer 13 procent is en onder vwo’ers is dat aantal een kleine 7
procent (cijfers van studiejaar 2017/2018). ROC Midden Nederland werkt daarom graag samen met
skillscoaches, studenten van de Hogeschool Utrecht, die mbo’ers coachen en voorlichting geven
over het hbo.
Wie zijn de skillscoaches?
Hbo-studenten, vaak met een mbo-achtergrond, die uit ervaring weten met welke vragen en
onduidelijkheden je te maken kunt krijgen als je nieuw bent op een hbo opleiding.
Wat doen de skillscoaches?
Skillscoaches coachen mbo’ers, geven voorlichting in de klas, kunnen een lessenserie verzorgen en
staan klaar voor allerlei vragen.
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MEET THE SKILLSCOACHES
“Skillscoaches (vaak oud-mbo’ers) zijn een rolmodel voor onze studenten.
Daarbij is het voor onze studenten laagdrempelig om allerlei vragen te stellen.
Ik vind het daarom waardevol om skillscoaches in te zetten in mijn les.”
Jannetta Davids, Docent Business & Administration

Skillscoaches in de klas
Hogeschool Utrecht heeft ongeveer 15-20 studenten beschikbaar om als skillscoach ingezet
te kunnen worden op het mbo. Dat kan zowel online als op locatie. Skillscoaches verzorgen
voorlichting en lessenseries in de klas, zoals:
Voorlichting ‘naar het hbo’
Twee skillscoaches delen eigen ervaringen van de overstap van het mbo naar het hbo en geven tips
& tricks. Zo krijgen mbo-ers een goed beeld van het hbo. Dit kan ook in de vorm van een speeddate.
Keuzedeel voorbereiding hbo
Skillscoaches kunnen ingezet worden in het keuzedeel voorbereiding hbo. Dat kan in 1 les,
maar bij voorkeur in meerdere lessen, zodat de mbo’ers de skillscoaches leren kennen en het
laagdrempeliger wordt om vragen te stellen. Skillscoaches kunnen voorlichting geven en kunnen
groepjes studenten begeleiden bij de projecten.
LOB lessen ‘na het mbo’
Volledige lessenserie om mbo studenten te kunnen begeleiden in hun keuze die zij na het mbo
willen maken. Door al vanaf jaar één van de mbo-niveau 4 opleiding laagdrempelig te beginnen met
oriënteren op keuzemogelijkheden, zal de overgang naar werk of hbo, ná het mbo, succesvoller
verlopen. Door jaarlijks aandacht te geven aan het thema, worden studenten goed voorbereid op de
te maken keuzes.
• De lessenserie kan door de loopbaanbegeleider gegeven worden of door twee skillscoaches van
de Hogeschool Utrecht.
• De lessenserie bestaat uit: jaar 1: één les; jaar 2: twee lessen; jaar 3: drie lessen.
• De lessenserie is ontwikkeld inclusief lesplannen en powerpoints.
Planningsvaardigheden
Plannen is een vaardigheid die van belang is op het hbo. Skillscoaches kunnen in een speciaal
ontwikkelde les voor mbo’ers een introductie in planningsvaardigheden geven met daarbij de
nodige tips & tricks uit de praktijk.

1-op-1 coaching
Skillscoaches kunnen 1-op-1 ingezet worden. De skillscoach kan dan in één of meerdere gesprekken
de mbo’er ondersteunen, bijvoorbeeld bij studiekeuzevragen, door mee te gaan naar een open dag
en uiteraard door vele vragen beantwoorden.

Veel voorkomende vragen:
“is het hbo iets voor mij”, “wat zijn de verschillen tussen het mbo en hbo”, “heb ik naast mijn studie
nog tijd om te werken”, “hoe ziet een studieweek op het hbo eruit”.

Wil je skillscoaches in de klas?
• Er zijn geen kosten aan verbonden. Skillscoaches ontvangen een vergoeding van de Hogeschool
Utrecht.
• Stuur eenvoudig een mailtje naar Miranda, m.vandervegt@rocmn.nl met daarin je aanvraag voor
een skillscoach in de klas. Het is handig als je al een gewenst tijdstip en doel hebt, zodat we de
vraag bij de Hogeschool Utrecht gericht uit kunnen zetten.
• Meer informatie: https://www.naarhethbo.nl

