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1. De laatste 100 dagen vo én daarvoor

- Wat is er voor/tijdens de overgang vo-ho belangrijk
om uiteindelijk student te worden in het ho?
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2. Aanleiding Studenthubs

*Corona-crisis

 Mislopen van aansluitings- en voorlichtingsactiviteiten op school

*Kansenongelijkheid

 Leerlingen met ouders die een lage opleiding of een laag inkomen 
hebben, kiezen minder vaak voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding 
(van Herpen, S. et al, 2021)

 Eerstegeneratiestudenten
 Uitvalpercentage/switchen eerstegeneratiestudenten in het wo
 Ontbreken van rolmodellen
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3. Doelstellingen Studenthubs

• Een plek op school waar 
eerstegeneratie aankomende 
studenten 1-op-1 vragen 
kunnen stellen over studeren 
aan een student/rolmodel.

• Aanvulling op wat de school al 
heeft op het gebied van LOB.

• Overgang vo-ho 
vergemakkelijken en 
uitval/switchen onder 
eerstegeneratie aankomende 
studenten verminderen en 
voorkomen.
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4. Vo-coördinator aan het woord

- Deelname pilot Studenthubs maart – juni 2022

 Praktisch
 Communicatie
 Toegevoegde waarde voor de school
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5. Organisatie Studenthubs
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School VU

Werven student Verschaffen richtlijnen:
*Werven Student
*Handleiding Student
*Handleiding vo-coördinator

Introduceren student Trainingen aan studenten
*Praktisch
*Algemeen didactisch

Aanwezigheid:
* 1 x 8 uur
* 1 x 4 uur + 1 x 4 uur

Organiseren Terugkombijeenkomsten

Faciliteren fysieke en digitale plek

Samenwerking contactpersoon
Studenthubs-decaan-student



6. Uitkomsten pilot Studenthubs: school

Oud-leerling als student in de Studenthub

 Bekend met docenten en organisatie op school
 Kent de leerlingpopulatie
 Is loyaal aan de school, wil iets terug doen voor de 

school/maatschappij
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7. Uitkomsten pilot Studenthubs: Student

- Voordelig als student nog thuis woont in verband
met reistijd

- Interesse voor werken in het onderwijs wordt
gewekt
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8. Studenthubs Brainstormsessie

Vragen:

• Hoe zou de hub nog verder ingevuld
kunnen worden?

• Waar zou je de student in het wo op 
moeten voorbereiden?

• Hoe zorg je dat eerstegeneratie
studenten voldoende in beeld zijn?

- Schrijf jullie bevindingen op de placemat. 
Éen van de groepsleden presenteert na
afloop de bevindingen.
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9. Presentatie bevindingen per placemat
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Afsluiting
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