
Wil jij succesvol 
overstappen naar 
het hbo? 

           
Geef je dan op voor het hbo-skills  

coach programma, waarin je door een 
hbo student gecoacht wordt.

Bij de overstap naar het hbo heb je als mbo-er vaak een streepje voor 
op havisten vanwege je praktijkkennis. Toch zal je in het eerste jaar 
van het hbo moeten wennen aan:

• hoeveelheid theorie
• tempo
• meer zelfstandigheid

De hbo-skills coach kan je hierbij ondersteunen en tips geven.

Hbo-skills coaches zijn ouderejaars studenten van de Hogeschool 
Utrecht waar jij (eventueel met een groepje medestudenten) aan 
gekoppeld wordt en waar je af en toe mee afspreekt.



Hoe ziet het hbo-skills coach programma eruit?

• In mei 2019 krijg je een kennismakingsgesprek met de coördinator. 
•  Je wordt in juni 2019, in overleg met jou, gekoppeld aan een  

hbo-er die jouw skills coach wordt. Nog vóór de zomer hebben  
jullie al een eerste kennismakingsgesprek. 

•  In september 2019 is er met alle startende hbo-ers en de skills 
coaches een start- ‘masterclass’ op de Hogeschool Utrecht. 

•   In het eerste half jaar van het hbo heb je een aantal gesprekken  
met jouw hbo-skills coach. Dat kan één-op-één, of in een  
klein groepje. 

Wat krijg je?

•  Gratis coaching. Je kunt gecoacht worden op studievaardigheden, 
maar ook op iets waar je tegenaan loopt thuis of op school.  
Ook geeft de hbo-skills coach je een heleboel praktische tips.  
En hopelijk kunnen jullie het samen ook goed vinden, zodat het  
ook nog eens gezellig is. 

•  Het vergoot je kans op een succesvolle hbo-studie;
•   Leuk contact met leeftijds-en studiegenoten, je breidt je  

netwerk uit; 
•  In overleg met je docent kun je de uren dat je ermee bezig bent  

(als je nog op het mbo zit) met lob-uren compenseren;
•  Kans om in je tweede jaar ook coach voor mbo-ers te worden.  

Jij bent straks ervaringsdeskundige!

Wat wordt er van jou verwacht?

•  Je bent gemotiveerd voor je hbo-studie;
•  Je wil graag gecoacht worden om je hbo-studie succesvol te  

laten verlopen;
•  Je spreekt tussen september 2019 en februari 2020 ongeveer 

maandelijks af met de hbo-skills coach. 
•  Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur een mailtje aan 

Miranda van der Vegt: m.vandervegt@rocmn.nl 


