Student in de Klas

een realistisch beeld van het hbo door het delen van ervaringen

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

Wat maakt dit
praktijkvoorbeeld
bijzonder?

Het projectteam Student in de Klas van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseert jaarlijks zo’n
70 gastlessen op scholen in de regio Amsterdam. Deze lessen worden niet gegeven door docenten,
maar door studenten. Tijdens de gastlessen vertellen de studenten hoe zij het hbo en de overstap
hiernaartoe hebben ervaren.
De overstap van het voortgezet onderwijs of mbo naar het hbo is best spannend. Leerlingen en mbostudenten hebben er vaak veel vragen over: Wat mag je verwachten? Hoe ziet het hbo eruit? Welke
vakken krijg je? Hoeveel tijd kost het?
Om de drempel naar het hbo te verlagen verzorgt de HvA gastlessen voor de 4e en 5e klas van de havo
en het voorlaatste en laatste jaar van het mbo. De gastles staat in het teken van de overstap naar het
hbo en wordt gegeven door een duo getrainde studenten voor de klas. Tijdens deze gastlessen worden
de succesvolle maar ook minder succesvolle verhalen gedeeld. Studenten vertellen bijvoorbeeld over
hun eerste dag op het hbo of hun eerste onvoldoende tijdens de tentamenweek. Hoe ging dat en welke
valkuilen kwamen de studenten tegen?
De gastles wordt verzorgd door studenten met dezelfde vooropleiding. Zo sluit het verhaal van de hbostudent altijd goed aan op de praktijk van de leerling of mbo-student. Een duidelijk verschil tussen de
gastlessen is dat die op het mbo gericht focussen op werken of doorstuderen terwijl de gastlessen op
de havo gerichter ingaan op een studie op het hbo.
Zo’n 70 HvA-studenten vanuit de 7 verschillende faculteiten nemen deel aan het project. Al deze
studenten worden voordat ze worden ingezet op scholen getraind. Tijdens de training leren ze hoe ze
hun ervaringen goed kunnen overbrengen op de doelgroep en gemakkelijk contact kunnen maken.
Deelnemende studenten maken deel uit van een actieve community en krijgen na inzet een vergoeding
en uiteindelijk een certificaat.
Het doel van de gastles is om een realistisch beeld te schetsen van wat het hbo is en wat leerlingen en
mbo-studenten daarvan kunnen verwachten. Verder is de hoop dat de gastles hen ook inspireert om
tijdig te beginnen met hun oriëntatie op het hbo en een bewuste keuze te maken. Normaliter worden
de gastlessen fysiek gegeven op de deelnemende scholen, maar door corona is dit omgezet naar een

digitale gastles. In zo’n digitale klassikale setting is het voor de hbo-studenten en studiekiezers lastiger
om persoonlijke interactie te organiseren. Er is bijvoorbeeld minder tijd voor vragen. Om toch ook dat
persoonlijke contact te kunnen faciliteren, is het projectteam van Student in de Klas met het project
‘Hbo, dat gaat zo’ begonnen. Dit is een activiteit waarbij leerlingen en mbo-studenten zelf een 1-op-1
belafspraak kunnen maken met een hbo-student. Tijdens de belafspraak kunnen ze bij de hbo-student
terecht met vragen over de overstap en studeren aan het hbo.

Tips

Bij het inzetten van studenten voor dit soort activiteiten is een voorbereidende training
essentieel.
• Geef studenten een centrale plek in het project en betrek hen in het evalueren en verbeteren
van het programma.
Lastig om het vanuit jouw eigen instelling te organiseren? Kijk of je samen met andere hogescholen of
universiteiten een activiteit kunt verzorgen.

Meer weten?

Korte impressie: https://youtu.be/JYwbTnm8OJ0
Meer weten: https://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/scholen/student-in-de-klas/student-inde-klas.html

Contactpersoon

Mohammed Skori, Projectcoördinator Student in de Klas
studentindeklas@hva.nl
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