
 

VOORBEREIDING HBO 
GOED VOORBEREID VAN START OP HET HBO 

Het is je vast bekend: zo’n 25-30% van alle eerstejaars studenten valt het eerste 

jaar van de studie uit of kiest een andere opleiding. Een groot deel van die uitval 

kan voorkomen worden door een goede voorbereiding op wat je op het HBO 

staat te wachten. Niet iedereen heeft in de eerste weken al in de gaten hoe zaken 

in zijn werk gaan. Of hoe je goed je planning aan kunt pakken, of welke vakken 

met welke samenhangen of juist minder. Daarnaast vult het werken in 

projectgroepen ook een groot deel van je tijd. Het is handig als je dan weet wat 

je kunt verwachten. Doe daarom mee aan de voorbereidingsdag HBO! Een dag 

waarin je met andere studenten die voor het eerst naar het HBO gaan, gaat 

ontdekken hoe het HBO er in de eerste weken uit kan zien. Aan bod komen de 

volgende onderwerpen, waar we uitgebreid mee gaan oefenen! 

• Projectgroep 

• Vakken en Studieprogramma 

• Studieplanning en vaardigheden 

 
 

 Wat heb je aan deze 

HBO dag? 

 

Je leert werken met een 

groep onbekenden. Dat 

kom je ook meteen op het 

HBO tegen: hoe ga je hier 

mee om en zorg je dat 

jullie goed samenwerken? 

 

Je leert hoe de 

samenhang van het 

studieprogramma is 

vormgegeven, zodat je 

daar direct rekening mee 

kunt houden. 

 

Je leert een planning 

maken en 

studievaardigheden goed 

toe te passen. 

 

Je krijgt diverse tips en 

trucs om goed uit de 

startblokken te schieten. 
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VRAGEN OVER DE VOORBEREIDINGSDAG HBO 

 

MAAKT HET UIT WAT IK GA STUDEREN? 

 
Nee, je studierichting maakt niets uit voor deze dag. Ondanks de verschillen tussen diverse richtingen leer je 
op deze dag dat het HBO vrij algemeen is vormgegeven.  

 

MAAKT HET UIT HOE IK ALS PERSOON BEN? 

 
Het maakt daarnaast ook niet uit hoe jij als persoon bent. Je kunt op een informele manier alvast 
kennismaken met samenwerking en projectmanagement. Immers, straks kom je ook allerlei verschillende 
mensen tegen waar je mee moet omgaan. Iedereen is anders. Leren van en met elkaar staat centraal.  

 

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?  

 
Bel of mail! De gegevens staan in deze flyer.  

 

 

 Workshop begeleiding 

WAAR, WANNEER, KOSTEN 

 

 

Kosten: € 250,- incl. koffie/thee/lunch/btw 

Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 personen 

 

 

WIE BEGELEIDT DE VOORBEREIDINGSDAG HBO? 

 
Deze dag wordt begeleid door drs. Carine Vos. Zij is studiekeuzecoach en (interim) Hogeschool Docent. Als 
projectbegeleider heeft zij in het HBO al vele projectgroepen begeleid en de ervaring van al die groepen deelt 
ze graag met jou. Ook kent ze als docent de structuren van studieprogramma’s en weet ze hoe je als student 
de planning goed aan kunt pakken. Een goede manier van studeren is belangrijk en ze geeft je graag tips hoe 
je het goed kunt aanpakken. Carine schreef 2 boeken: De Rest van je Leven? en Had ik maar…. Ze werkt 
vanuit Zwolle in haar bedrijf gericht op studiekeuze en profielkeuze: Richting-Wijzer Advies. Een onderdeel 
daarvan is gericht op studieproblemen: Hulp bij Studie. Je bereikt haar via info@richtingwijzeradvies.nl  of 
06-28 64 54 95.  

 

 

                                   

WAAR WANNEER Tijdstip 

Zwolle Diverse data 09.30 -16.00 uur 


