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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Om mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo beter voor te bereiden op het hbo, bieden veel 
roc’s in samenwerking met hogescholen het Keuzedeel Voorbereiding hbo aan. Aan de hand van het 
Keuzedeel oriënteren studenten zich op hbo-opleidingen en -beroepen, en werken zij aan de 
ontwikkeling van competenties die nodig zijn om succesvol in het hbo te kunnen studeren. Recent heeft 
het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam een eindrapport met de eerste 
ervaringen en opbrengsten van het keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd. Het Lectoraat heeft in 
het Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland – Flevoland onder meer onderzocht welke invulling aan 
het keuzedeel wordt gegeven, hoe de samenwerking tussen mbo en hbo in het keuzedeel vorm krijgt en 
in hoeverre het keuzedeel volgens de deelnemers heeft bijgedragen aan hun beeld van het hbo en wat 
het hbo van hen verwacht. Voor dit onderzoek zijn betrokken ontwikkelaars en uitvoerders geïnterviewd 
en zijn de ervaringen en leerontwikkeling van deelnemers gemeten aan de hand van een survey. Een 
conclusie is: er is nog veel werk aan de winkel, maar “we staan aan de wieg van iets moois”. Tot besluit 
van het rapport zijn centrale bevindingen op een rijtje gezet, waarbij op basis van deze bevindingen 
enkele aanbevelingen zijn geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn bedoeld als handreiking bij de verdere 
ontwikkeling van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. 

Criteria 
Sector 
☐ vmbo 

☐ havo / vwo 

☒ mbo  

☒ ho  

 

Thema 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 

☐ LOB-leeromgeving 

☐LOB-programma  

☒ Studiekeuze/ studiesucces 

☐ Loopbaangesprek  

☒ Doorstromen 

☐ Arbeidsmarktinformatie 

☐LOB-documenten 

☐ Ouderbetrokkenheid 

☐ Professionalisering 

☐ Samenwerking 

☐Kansengelijkheid 

 

Jaartal 
☐ > 2020 

☒ 2015 - 2020 

☐ < 2015 

 

Soort publicatie 
☐ Proefschrift 

☐ Inaugurele rede/ lectorale rede 

☒ Onderzoeksrapport 

☐ Samenvatting onderzoeksrapport 

☐ Artikel 
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TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Het onderzoek beschrijft de bijdrage van deelname aan het keuzedeel Voorbereiding hbo op het 
studiekeuzeproces (definitieve keuze maken, zekerheid over keuze, duidelijk beeld van gekozen 
opleiding) en het beeld dat studenten hebben van het hbo. Op basis van de bevindingen bevelen de 
auteurs aan de oriëntatie op het hbo en begeleiding bij de studiekeuze steviger te positioneren en 
meer te integreren binnen het Keuzedeel. 


