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Projectleiders werkgroep hbo-vaardigheden 
‘Samen werken aan een betere aansluiting’ VO – HBO, regio Rotterdam 



Doorstroom van VO naar HBO in regio Rotterdam 

Hoge regionale doorstroom in R’dam: 80% havisten kiest opleiding in de regio 

 uitval hoog (ruim 1/3 valt uit of switcht in de propedeuse) 

 
Hoe komt dat? 
•  verkeerde verwachtingen en/of studiekeuze 
•  gebrekkige vakinhoudelijke aansluiting 
•  te weinig ervaring op gebied van vaardigheden 

 



30% 

40% 

30% 

MENING SCHOLIEREN/ STUDENTEN OVER 
AANSLUITING VOOROPLEIDING - HBO 

Goed Redelijk Matig/slecht



Samen werken aan een betere aansluiting 
 
Hoe? 
1. Convenant: 52 VO-scholen, 4 hogescholen in regio Rotterdam 
2. Werkgroepen op 6 thema’s 
3. Drie jaarlijkse (werk)conferenties 
4. Website: www.aansluiting-voho010.nl 
 
2014-2017: Ontwikkelen van visie / producten 
2017- …   :  Visievorming / implementatie binnen de scholen 

http://www.aansluiting-voho010.nl/
http://www.aansluiting-voho010.nl/
http://www.aansluiting-voho010.nl/


6 werkgroepen 

1. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding: Het LOB-cv 
2. Hbo-vaardigheden 
3. Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands 
4. Vakinhoudelijke aansluiting Wiskunde 
5. Vakinhoudelijke aansluiting Economie/ M&O 
6. Doorstroomcijfers: Rotterdamse doorstroommonitor 

 

http://www.lob-cv.nl/


Aanleiding voor het thema ‘HBO-vaardigheden’ 

Onderwijs op het HBO doet aanspraak op vaardigheden als:  
 
• ervaring in het samenwerken in (project)groepen 
• Het lezen en doorgronden van grote hoeveelheden informatie / tekst 
• Het kritisch benaderen van informatie 
• Zelf initiatief nemen om antwoorden op vragen te vinden of informatie te zoeken 
• taalgebruik kunnen afstemmen op doelgroep en context (schriftelijk, presentatie, gesprek) 
• Enzovoort… 

 
Eerstejaars studenten beheersen deze vaardigheden onvoldoende,  
aldus zowel HBO-docenten als studenten zelf.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Activiteiten werkgroep 

• 2014-2015:  handreiking om werken aan vaardigheden te versterken via 
Profielwerkstuk 
• Op basis van vaardigheden in NOA startmeter 

• 2015-2016:  implementatie binnen scholen 
 
• 2016-2017:  Welke vaardigheden gaat het om? Wat verstaan we eronder?  
        Definitie / niveaubepaling 

 
 



2016-2017:  Welke vaardigheden gaat het om? 

Werkgroep heeft analyse gemaakt van: 
• Bestaande indelingen van generieke (hbo)-

vaardigheden 
• Vaardigheden aangemerkt in 21st century 

skills en Ons Onderwijs 2032 
• Gecheckt: wat vinden HBO-docenten? 
 
Op basis hiervan zijn 7 vaardigheden vastgesteld 
en geoperationaliseerd: 
• Relevantie voor het hbo-onderwijs 
• Definitie 
• Indicatoren voor hbo-startniveau 

 

 
1. Taalvaardigheid Nederlands 
2. Taalvaardigheid Engels 
3. Samenwerken 
4. Studie- en informatievaardigheden 
5. Probleemoplosvaardigheden 
6. Digitale vaardigheden 
7. Maatschappelijke vaardigheden 



Voorbeeld: Taalvaardigheid Nederlands 

Na afronding van het havo-programma wordt verwacht dat leerlingen: 
• grote hoeveelheden tekst kunnen bestuderen en doorgronden 
• hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden 
• een heldere samenvatting van een tekst kunnen maken (mondeling en schriftelijk) 
• opbouw/structuur in een betoog kunnen aanbrengen (mondeling en schriftelijk) 
• op basis van informatie over een onderwerp een eigen standpunt en argumenten hiervoor 

kunnen formuleren (mondeling en schriftelijk) 
• informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier kunnen overbrengen met 

gebruikmaking van correct Nederlands (mondeling en schriftelijk) 
• taalgebruik kunnen afstemmen op de doelgroep en de context 
• Doelgericht informatie kunnen uitwisselen met anderen, met gebruikmaking van 

verschillende communicatiemiddelen (e-mail, rapportage, presentatie, gesprek, etc.) 
 

 



Voorbeeld: Probleemoplosvaardigheden 

Na afronding van het havo-programma wordt verwacht dat leerlingen: 
• Een vraag of probleem kunnen signaleren, analyseren en op heldere wijze omschrijven 

• Kunnen bedenken en formuleren welke informatie zij nodig hebben om een bepaalde 
vraag / probleem te kunnen beantwoorden/oplossen 

• Zelfstandig op zoek kunnen gaan naar informatie en bestaande oplossingsrichtingen en 
op navolgbare wijze verwijzen naar bronnen 

• Individueel of in een groep brainstormen over mogelijke andere ideeën of 
oplossingsrichtingen (out of the box denken) 

• De voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen tegen elkaar afwegen en een 
onderbouwde keuze maken voor het beste alternatief 

• Individueel of in een groep werken aan het ontwerpen en maken van de oplossing 
 

 



Hoe hieraan werken? 
• Actieve rol voor leerlingen: zelf dingen doen! 
• Activerende werkvormen 
• Intrinsieke motivatie aanspreken door aan te sluiten op interesses en 

nieuwsgierigheid van leerlingen 
• Oefenen en (door)ontwikkelen gedurende hele VO-periode 
 
Resultaat: 
• Betere voorbereiding en aansluiting op vervolgopleiding, maar ook op 

functioneren in de samenleving 
• Onderwijs kan leuker, relevanter en uitdagender worden voor leerlingen 

 



Hoe hieraan werken?  

• Ter inspiratie:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YAhY58ffrVw 
 
https://www.orionlyceum.nl/School/onze-schatkamer/het-onderzoek 
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• Herkennen jullie de noodzaak voor meer aandacht voor 

vaardigheidsontwikkeling in het VO? 

• Hoe werken VO-scholen in jullie regio hier aan?  

• Hoe zouden HO-instellingen hieraan kunnen bijdragen? 

• Hoe denken jullie over onze aanpak? Hebben jullie nog tips / suggesties 

voor ons? 

Vragen / reacties 



 
Voor verdere info:  
www.aansluiting-voho010.nl 
  

 


	Workshop��HBO-VAARDIGHEDEN�
	Doorstroom van VO naar HBO in regio Rotterdam
	Slide Number 3
	Samen werken aan een betere aansluiting
	6 werkgroepen
	Aanleiding voor het thema ‘HBO-vaardigheden’
	Activiteiten werkgroep
	2016-2017:  Welke vaardigheden gaat het om?
	Voorbeeld: Taalvaardigheid Nederlands
	Voorbeeld: Probleemoplosvaardigheden
	Hoe hieraan werken?
	Hoe hieraan werken? 
	Hoe hieraan werken? 
	Hoe hieraan werken? 
	Slide Number 15
	�Voor verdere info: �www.aansluiting-voho010.nl�

