
 

 

De eerste 100 dagen op het hbo 
Eerste 100-dagen programma Saxion hogeschool 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

De stap van het voortgezet onderwijs of het mbo naar het hbo is groot. Een goede start is daarom 
belangrijk. Om studenten op weg te helpen met hun studie bij Saxion, is het ‘eerste 100-dagen 
programma’ opgezet. Door deelname bereiden studenten zich optimaal voor op hun hbo-opleiding en 
krijgen zij voor de zomer én in de eerste maanden op het hbo de ondersteuning die zij nodig hebben!  
 
In samenwerking met de drie grote ROC’s in de regio is, speciaal voor mbo-studenten die extra 
ondersteuning en begeleiding willen bij de stap naar het hbo, het eerste 100 dagen programma 
ontwikkeld. Vanaf september 2021 is het programma toegankelijk voor alle studenten, dus ook voor 
havisten en vwo’ers. Daarnaast komt er een variant voor internationale studenten. Zo krijgt iedere 
student de kans om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een hbo-opleiding bij Saxion.  
 
Het 100-dagen programma is al te volgen vanaf het moment van inschrijving bij Saxion (+/- vanaf maart) 
en loopt door t/m de eerste maanden op het hbo (uiteindelijk meer dan 100 dagen). De eerste lichting 
studenten geeft aan vooral enthousiast te zijn over het feit dat ze het programma al voor de zomer, dus 
voor de start op het hbo, konden volgen. Daardoor hadden ze al meer kennis vergaard en waren ze 
beter voorbereid. Het gaf meer rust en vertrouwen richting de start op het hbo.  
 
Het programma bevat een aantal belangrijke elementen: 
- Coaching door een ouderejaars student.  
- Ondersteuning op het gebied van taal. 
- Ondersteuning bij studievaardigheden. 
- Bijeenkomsten voor mensen in de omgeving van de student (ouders, huisgenoten, vrienden) over     
            hoe zij de (aankomend) student kunnen ondersteunen bij studeren op het hbo. 
 
Doel van het programma is het vergroten van de binding met Saxion, de opleiding en medestudenten. 
Ook kunnen studenten tijdig kennismaken met bijvoorbeeld systemen die gebruikt worden binnen de 
hogeschool en vertellen studentcoaches alles over wat de studenten te wachten staat. Door gebruik te 
maken van de ondersteuning op het gebied van taal en studievaardigheden ervaren studenten ‘voor de 

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☒ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☐ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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poort’ wat studeren op het hbo inhoudt en ontdekken ze waar hun sterke en zwakke punten liggen, 
zodat ze hier bij start op het hbo gericht aan kunnen werken of ondersteuning bij kunnen vragen.  
 
Binnen het 100-dagen programma wordt er gewerkt binnen de online omgeving van Teams. Hier wordt 
informatie en materiaal gedeeld en hebben studenten, coaches, docenten en projectleiders de 
mogelijkheid om met elkaar te communiceren. 

  

Tips 
 
 

Het succes van het programma zit in de samenwerking met het voorliggend onderwijs, iedereen dient 
hetzelfde belang: de student. Het programma is vrijblijvend en onderdelen zijn op verschillende 
momenten te volgen, waardoor het studenten veel kansen biedt. Nauwe samenwerking in de keten is 
essentieel voor het slagen van dit programma. Evenals het inzetten van (aspirant)studenten en 
studentcoaches. Zij weten beter dan wie ook waar de wensen en behoeften van studenten liggen en 
waar het programma dus aan moet voldoen. Gebruik hun expertise voor het ontwikkelen van een 100-
dagen programma. 

  

Meer weten? 
 
 

- Kijk dan eens op de website: www.saxion.nl/eerste100dagen   
- Ervaring student: Jouw eerste 100-dagen bij Saxion: Elin vertelt over haar ervaring met een 

persoonlijke studentcoach  
- Video 1Twente: Zonder diploma van het mbo naar het hbo - eerste 100-dagen programma  
- Eerste 100 dagen programma van Saxion Hogeschool 2021-2022 

 

  

Contactpersoon Elke Tijhuis, projectleider Toptraject/mhbo-routes/100-dagen programma Saxion:    
e.m.tijhuis@saxion.nl  

http://www.saxion.nl/eerste100dagen
https://youtu.be/hM_1cyKPyMQ
https://youtu.be/hM_1cyKPyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=wQWMibwe5iI
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/de-eerste-100-dagen-op-het-hbo
mailto:e.m.tijhuis@saxion.nl

