
 

 

Een online keuzedeel doorstroom hbo: 
van de nood een deugd maken 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Op het VISTA College, afdeling Maatschappelijke zorg in Maastricht/Sittard  hebben ze van de nood een 
deugd gemaakt. Tijdens Corona moest de module keuzedeel doorstroom hbo (sector zorg en welzijn) 
noodgedwongen worden omgezet naar een online variant. Dit heeft zo goed uitgepakt, dat is besloten 
om deze keuzemodule in het vervolg te blijven aanbieden als online module en – omdat het weer kan – 
aan te vullen met lessen op het hbo. Hierdoor wordt de hbo-ervaring voor de mbo-student nog mooier 
en interessanter! 
 
Studenten en docenten van het VISTA College én docenten van het hbo zijn erg te spreken over de 
inhoud en opzet van deze tienweekse module. 
De module richt zich op vier werkprocessen: 

• Oriëntatie op hbo-opleidingen en beroepen 
• Informatie zoeken, selecteren en analyseren n.a.v. een opdracht 
• Samenwerken in projectgroepen 
• Reflecteren op gedrag en resultaten 

 
De module is duidelijk en gestructureerd  van opzet en bestaat uit een (online) studieplanner, een 
portfolioformat en een voorzet voor de docent over de invulling van de online (of fysieke) lessen. De 
lessen worden zowel online als op locatie gegeven door hbo-docenten óp het hbo. Dat laatste is 
belangrijk, want dat zorgt ervoor dat de studenten een goed en realistisch beeld krijgen van studeren op 
het hbo. De vier bovengenoemde werkprocessen staan centraal in het programma, maar laat ook 
ruimte voor eigen invulling van de (hbo)docenten. Zo kunnen er gastsprekers worden uitgenodigd, kan 
het programma  worden uitgebreid in uren en/of begeleiding en kan er worden gekozen voor andere 
werkvormen zoals bijvoorbeeld het geven van presentaties door hbo-studenten (alumni van het VISTA 
College).  
Het portfolio dat studenten vullen ondersteunt hen in het vertalen van de ‘hbo-ervaring’”  (de inhoud, 
opdrachten en vorm van de module) naar het nemen van de juiste vervolgstappen na hun mbo-studie. 
Middels een reflectieverslag komen zij onderbouwd – op basis van het volgen van het keuzedeel – tot 
een conclusie wat betreft de vervolgstappen.  

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktgegevens 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☒LOB-programma 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze 
☐Regelgeving en kaders 
☒Visie, beleid en kwaliteit 
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De examinering van het keuzedeel vindt plaats op basis van het eerder genoemde reflectieverslag 
waarin de student verwijst naar de producten in het portfolio.. Nadat studenten de module hebben 
gevolgd hebben zij een duidelijk en realistisch beeld van studeren op het hbo. Studenten geven aan dat 
zij met meer zekerheid hun vervolgkeuzes maken. 
De module is – met wat aanpassingen – ook heel bruikbaar voor andere sectoren binnen het mbo. 

  

Tips 
 
 

Tips van Ayk de Bie: 
• Zoek de samenwerking met het hbo 
• Het is belangrijk dat dit programma wordt uitgevoerd door hbo-docenten en - bij fysieke 

lessen - op het hbo, zodat de mbo-studenten een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van 
studeren op het hbo 

• Vul de basis van het online programma aan met een aantal fysieke bijeenkomsten, waarbij 
bijvoorbeeld alumni betrokken zijn 

• Als je zelf aan de slag wilt met dit programma, kijk dan goed waar de module aansluit bij de 
betrokken sector en pas de inhoud hierop aan. De module waar het in dit voorbeeld over gaat 
is geschreven voor de zorgsector. 

  

Meer weten? 
 
 

• Online lesopzet 
• Studieplanner 
• Portfolio 

  

  

Contactpersoon Ayk de Bie, a.debie@vistacollege.nl  

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/een-online-keuzedeel-hbo
https://xerte.vistacollege.nl/play.php?template_id=145#page1
https://xerte.vistacollege.nl/play.php?template_id=145#page1
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