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Keuzedeel Voorbereiding hbo 

Het keuzedeel Voorbereiding hbo geeft je de mogelijkheid om te onderzoeken of doorstuderen 
in het hbo voor jou een goede keuze is, welke opleiding het best bij je past en hoe je een goede 
start kunt maken in het hbo.

Je krijgt een authentieke hbo-ervaring in de vorm van een creatieve uitdaging: de hbo challenge.
Centraal in de challenge staat een hackathon waar multidisciplinaire teams van mbo studenten 
worden gemixt met buddies uit het hbo en volgens de Scrum-methodiek samenwerken aan het 
oplossen van een concreet vraagstuk voor een echte opdrachtgever: de Gemeente Amsterdam.

Ter voorbereiding op de challenge doorlopen twee groepen van ongeveer 25 mbo-studenten 
een op maat gemaakt programma van 10 weken, binnen zowel hbo- als mbo-instellingen én de 
beroepspraktijk. 

Tijdens het programma bouw je een uitgebreid portfolio op, met daarin alle producten die je 
hebt gemaakt voor de challenge, maar ook onderzoeken, verslagen van alle dagdelen en een 
uitgebreid reflectieverslag. Dit portfolio is de basis voor het examen.

Het examen is een gesprek op basis van je portfolio (criteriumgericht interview) waarin vier 
werkprocessen worden getoetst: 
 

1. Oriëntatie op hbo-opleidingen en beroepen
2. Zoeken en analyseren van informatie
3. Samenwerken in projectgroepen
4. Reflecteren op gedrag en resultaten.

 
Studenten van  het Mediacollege Amsterdam, Nova College (Haarlem) en ROC van Amsterdam 
werken samen. De begeleiding is in handen van docenten van de drie mbo-instellingen en van 
Inholland (Communicatie in Diemen en Creative Business in Haarlem), de Hogeschool van Am-
sterdam (Communicatie) en de School voor Journalistiek in Utrecht.



Schema van het programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

wk datum locatie dagdeel 1 dagdeel 2

9.30 - 12.20 12.50 - 15.40

12.20 - 12.50  pauze 15.40 - 16.00 coaching

1 6/2 Ma Introductie +briefing challenge Debriefing + SCRUM-methodiek

2 13/2 Inh. Diemen Bronnen onderzoeken en informatie 
verwerken

Doelgroeponderzoek

3 20/2 HvA Schrijven: samenvatten en pitchen Creatief denken

27/2 vakantie

4 6/3 Inh. Haarlem Conceptontwikkeling in de praktijk Samenwerken: feedback geven en 
ontvangen

5 13/3 HvA Oriëntatie op hbo-opleidingen (1) Conceptontwikkeling

6 20/3 SvJ Utrecht Bezoek School voor Journalistiek Bedrijfspresentatie over een cam-
pagne

7 27/3 Inh. Haarlem Onderzoeksvaardigheden Conceptpresentatie 

8 3/4 Inh. Diemen Schrijven - copywriting Prototype en testmethode ontwik-
kelen

9 10/4 Nova Reflecteren op eigen kwaliteiten en 
ambities

Oriëntatie op hbo-opleidingen (2)

10 17/4 ROCvA Professioneel profileren Prototype testen bij de doelgroep

11 24/4 Inh.Haarlem Presenteren op hbo-niveau Presentatie voor de challenge voor-
bereiden

1/5 vakantie

12 8/5 HvA Challenge

13 15/5 eigen mbo Reflectieverslag schrijven Examenportfolio samenstellen

14 22/5 eigen mbo Examen: individuele afspraak

15 29/5 eigen mbo

Betekenis van de kleuren College/ les/ training verzorgd door 
hbo docenten

College/ les/ training verzorgd door 
mbo-docenten

Gastles door iemand uit bedrijfs-
leven

Werken aan de challenge, begeleid 
door mbo-docenten

Hackathon met presentatie aan 
opdrachtgever

Examen



6 februari Mediacollege Amsterdam - Contactweg 36, Amsterdam
vanaf station Sloterdijk 15 min. lopen, of 2 haltes met bus 22

9.30 - 12.20 Introductie van het keuzedeel en de hbo-challenge  
en briefing door de opdrachtgever van de Gemeente Amsterdam

inhoud
- inleiding over het programma
- teams samenstellen (elk team een mix van de drie mbo-instellingen)
- kennismaken met de coach

= whatsapp-groep maken
= enquête invullen
= afspraken

- briefing door de opdrachtgever van de Gemeente Amsterdam

in portfolio
- motivatie om mee te doen aan de hbo-challenge
- verwachtingen van het programma

12.50 - 15.40 Debriefing en vervolgens instructie en oefenen met de Scrum-methode

inhoud
- verhelderende vragen stellen aan de opdrachtgever van de Gemeente Amsterdam
- debriefing maken van de opdracht
- inleiding in de Scrum-methodiek
- oefeningen met de verschillende fasen van het Scrumproces

in portfolio
- debriefing: de opdracht in eigen woorden omschreven
- resultaten van het scrummen

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



13 februari Inholland, Wildenborch 6, Diemen
vanaf metrostation Verrijn Stuart 7 min. lopen

Dagdeel 1: Bronnen onderzoeken en informatie verwerken

inhoud
- lezen en analyseren van een gegeven tekst
- hoofdlijnen uit de tekst halen 
- eigen standpunt bepalen en argumenten formuleren
- uitleg van debatvorm
- reageren op het artikel in een debat

in portfolio
- samenvatting van het verloop van de middag
- eigen verwerking van de tekst met debatargumenten

Dagdeel 2: Doelgroeponderzoek

inhoud
- inleiding over doelgroepen, stakeholders, ijkpersonen 
- brainstormen en mindmappen
- deelonderzoek uitvoeren
- vastleggen van informatie over ijkpersonen
- inleiding communicatiestrategie (o.a. inzet van mediakanalen en stijlelementen)
- in beeld brengen van personage en vaststellen communicatiestrategie

in portfolio
- mindmaps
- omschrijving van ijkpersonen
- communicatiestrategie

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



20 februari HvA - Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4, Amsterdam
vanaf metrostation Weesperplein 5 min. lopen

Dagdeel 1: Schrijven: samenvatten en pitchen

inhoud
- Inleiding over schrijven, why - how - what en storytelling
- Informatie uit diverse bronnen bestuderen en er aantekeningen bij maken
- De informatie analyseren en daarbij onderscheid maken tussen feiten en meningen
- Eigen standpunt formuleren
- In een kort en bondig verhaal het eigen standpunt aan de lezer overbrengen met onder- 
  bouwing

in portfolio
- Geschreven verhaal dat aan de eisen voldoet

Dagdeel 2: Creatief denken

inhoud
- Inleiding over de Design method toolkit van het Medialab van de HvA
- Oefeningen met diverse methodes uit de toolkit
- Een onderzoeksvraag formuleren
- Toepassen van methodes uit de toolkit om antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag

in portfolio
- Resultaten van de oefeningen
- Onderzoeksvraag
- Onderzoeksresultaten

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



6 maart Inholland, Bijdorplaan 15, Haarlem
vanaf NS-station Overveen 10 min. lopen

Dagdeel 1: Conceptontwikkeling in de praktijk

inhoud
- Veldonderzoek in een team naar 

= the sound of concept X
= the feeling of concept X
= the looks of concept X

- Pitch van de uitkomsten via visuals

in portfolio
- resulaten van veldonderzoek
- ervaringen met de inzet van zintuigen bij concepting
- pitch van uitkomsten van veldonderzoek 

Dagdeel 2: Samenwerken: feedback geven en ontvangen

inhoud
- Inleiding over feedback
- Open vragen formuleren
- Feitelijk waarnemen zonder te oordelen
- Oefenen met de vissenkom-methode
- Feedback vragen
- Met één andere student feedback uitwisselen

in portfolio
- open vragen
- reflectie over feedback en de eigen rol daarin

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



13 maart HvA - Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, Amsterdam
vanaf metrostation Weesperplein 5 min. lopen

Dagdeel 1: Oriëntatie op hbo-opleidingen (1)

inhoud
- Informatie over hbo-opeldingen
- Verschillen tussen mbo en hbo (ervaringen van studenten die de overstap hebben gemaakt)

= kennis, vaardigheden en gedrag
= loopbaanperspectieven

- Informatie over toetsing in het hbo
- Toets maken

in portfolio
- Uitwerking van de opdracht over oriëntatie
- Gemaakte toets en reflectie op wijze van toetsen

Dagdeel 2: Conceptontwikkeling

inhoud
- Theorie over conceptdenken en conceptontwikkeling
- Doormaken van het proces van conceptontwikkeling

= Associatieve denkprocessen (divergeren)
= Wegstrepen van ideeën om uiteindelijk te komen tot het beste (convergeren)

- Toepassen van opgedane kennis op de opdracht van de challenge

in portfolio
- Beschrijving in eigen woorden van het proces van conceptontwikkeling
- Resultaten van de diverse oefeningen

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



20 maart School voor de journalistiek (HU), Bolognalaan 101, Utrecht 
vanaf Utrecht Centraal bus 12 richting De Uithof, halte Heidelberglaan, dan 5 min.lopen

9.30 - 12.20: Informatie over de School voor de Journalistiek en illustrerende les

inhoud
- Ontvangst op de School voor de Journalistiek, informatie over de opleiding
- Kenmerkende les voor de SvJ, met relevante opdracht

in portfolio
- Beschrijving van ervaringen op de SvJ
- Resultaat van de opdracht

12.50 - 15.40: Bedrijfspresentatie over een campagne, inclusief kostenaspect

inhoud
- Presentatie over de totstandkoming van campagnes in de praktijk van een bedrijf

= Organisatie van het bedrijf
= Conceptontwikkeling: samenspel met de klant
= Financiële aspecten (relatie tussen beschikbaar budget en output)

- Opdracht n.a.v. de presentatie

in portfolio
- Reflectie op de presentatie
- Resultaat van de opdracht

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



27 maart Inholland, Bijdorplaan 15, Haarlem
vanaf NS-station Overveen 10 min. lopen

Dagdeel 1: Onderzoeksvaardigheden

inhoud
- Inleiding over operationaliseren en testen
- Operationaliseren van doelen
- Opzetten van een testmethode

in portfolio
- Werkbare doelen
- Eerste idee over testmethode

Dagdeel 2: Conceptpresentatie (presentatietechnieken)

inhoud
- Inleiding over presenteren en presentatietechnieken
- Plan maken voor presentatie voor de challenge (per team), op asis van eigen concept
- Presenteren aan andere groepen
- Feedback op presentaties

in portfolio
- Presentatievoorbereiding
- Presentatie
- Reflectie op het teamproces en de eigen rol daarin

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



3 april Inholland, Wildenborch 6, Diemen
vanaf metrostation Verrijn Stuart 7 min. lopen

Dagdeel 1: Schrijven - copywriting

inhoud
- Inleiding over copywriting
- Relatie tekst/beeld
- Teksten schrijven om boodschappen kernachtig en effectief over te brengen aan doelgroepen

in portfolio
- Resultaat van de opdrachten

Dagdeel 2: Prototype ontwikkelen en testmethode opzetten

inhoud
- Inleiding over testen en prototypen
- Wijze van benaderen van de doelgroep van de challenge (wie, wat, waar, hoe?)
- Formuleren van testvragen aan de doelgroep 
- Bepalen welke middelen (prototypes) de testvragen optimaal ondersteunen
- Diverse prototypes uitvoeren 

in portfolio
- Prototypes 
- Testvragen met interviewopzet 

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



10 april Nova College, Zijlweg 203, Haarlem
vanaf NS-station Haarlem bus 81, 3 haltes

Dagdeel 1: Reflecteren op eigen kwaliteiten en ambities

inhoud
- Inleiding over kwaliteiten en ambities

= logische niveaus (Bateson)
= ui-model van Korthagen en Vasalos
= 360 ° feedback

in portfolio
- Reflectieverslag met uitwerking volgens het ui-model
- Ingevuld 360 ° feedback formulier voor kwaliteiten

Dagdeel 2: Oriëntatie op hbo-opleidingen (2) Welke opleiding past bij jou?

inhoud
- Eigen selectiecriteria voor vervolgopleiding formuleren (ontwikkelings- en beroeps-  
  perspectief, ambities en kwaliteiten)
- Op internet vijf opleidingen zoeken die mogelijk geschikt zijn
- Van deze vijf opleidingen de mogelijkheden beoordelen volgens de eigen criteria

= argumenten voor en tegen noteren
= waardering door ‘gebruikers’ opzoeken

- Voorlopige conclusie trekken en een top 3 benoemen met onderbouwing

in portfolio
- Top 3 van mogelijke vervolgopleidingen, met onderbouwing

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



17 april ROCvA College Noord, Gare du Nord 13, Amsterdam Noord
vanaf A’dam Centraal bus 392 r. Zaandam, halte Buikslotermeerplein, 3 min. lopen

Dagdeel 1: Professioneel profileren

inhoud
- Inleiding over professioneel, onprofessioneel en privé profileren
- Eigen profilering in kaart brengen 

= Identiteit en imago
= SWOT-analyse met verbeterpunten

- Plan voor eigen profilering
= Mediakanalen, huisstijl
= Inhoud portfolio
= Activiteiten

- Uitwerken van de plannen
in portfolio
- Uitgewerkt plan voor persoonlijke profilering met

= SWOT-analyse, doelgroep, huisstijl, mediastrategie
= Opzet van een relevant portfolio

Dagdeel 2: Prototype testen bij de doelgroep

inhoud
- Doelgroep opzoeken en benaderen met testvragen en prototypes
- Testen of het prototype voldoet aan de verwachtingen
- Reacties vastleggen en verzamelen (opschrijven, filmen, fotograferen, ...)
- Consequenties voor het concept trekken uit de reacties
- Verslag maken voor de opdrachtgever waarin de effectiviteit van het concept wordt  
  onderbouwd

in portfolio
- Verzamelde reacties van de doelgroep op het prototype en de vragen
- Doorgevoerde aanpassingen aan het concept
- Testverslag voor de opdrachtgever

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



24 april Inholland, Bijdorplaan 15, Haarlem
vanaf NS-station Overveen 10 min. lopen

Dagdeel 1: Presenteren op hbo-niveau

inhoud
- Inleiding over storytelling
- Schrijven van een presentatie in verhaalvorm
- Presenteren van onderzoek (uit de challenge) door middel van storytelling

in portfolio
- Geschreven presentatie in verhaalvorm

Dagdeel 2: Presentatie voor de challenge voorbereiden

inhoud
- Presentatie aan de opdrachtgever voorbereiden

= verhaal 
= volgorde
= taakverdeling
= presentatiemiddelen (tekst, beeld, techniek, ...)
= feedbackvragen aan de opdrachtgever

in portfolio
- Presentatieklaar materiaal
- Verhaal en taakverdeling
- Omschrijving en voorbereiding van eigen rol

15.40 - 16.00 Coaching - afsluiting van de dag en afspraken voor de volgende week



8 mei HvA - Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, Amsterdam
vanaf metrostation Weesperplein 5 min. lopen

Reserveer de hele dag (9.00 - 18.00)
voor de hbo- challenge

Het definitieve programma volgt, maar in grote lijnen ziet het er zo uit:

Aan het begin van de dag presenteer je met je team het door jullie ontwikkelde concept 
aan de opdrachtgever van de Gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever geeft commentaar, op de inhoud en de vorm van de presentatie.

Uit het commentaar destilleer je met je team een aantal verbeterpunten.

Vervolgens gaan jullie aan het werk om de presentatie te optimaliseren.

Aan het eind van de dag presenteer je de definitieve versie.



15 mei op je eigen mbo-school

Dagdeel 1: Reflectieverslag schrijven

inhoud
- Schrijven van een reflectieverslag over het gehele keuzedeel, met daarin:

= beschrijving van je ervaringen in het keuzedeel/ de challenge op basis van deelverslagen 
   die je in de loop van het keuzedeel hebt geschreven
= reflectie op jouw ambities en kwaliteiten in relatie tot studeren aan het hbo
= jouw keuze voor een vervolgstudie, met onderbouwing

Bij het schrijven van het reflectieverslag kun je gebruik maken van de vragen hiernaast en van 
de beoordelingscriteria op pagina 18/19.

in portfolio
- Uitgebreid reflectieverslag

Dagdeel 2: Examenportfolio samenstellen

inhoud
- Samenstellen van een portfolio met daarin:

= resultaten van de dagdelen uit het keuzedeel
= reflectieverslag (zie hierboven)

Het portfolio is de basis voor het examen, dat is een gesprek (criteriumgericht interview) 
waarin door middel van vragen wordt getoetst of je voldoet aan de criteria. Met de inhoud 
van het portfolio kun je aantonen dat je de volgende werkprocessen beheerst:

1. Oriëntatie op hbo-opleidingen en beroepen
2. Zoeken en analyseren van informatie
3. Samenwerken in projectgroepen
4. Reflecteren op gedrag en resultaten.

22 of 29 mei op je eigen mbo-school

Examen, op individuele afspraak

Informatie over het examen krijg je van vanuit je eigen opleiding



Reflectievragen 

Wekelijkse opdracht: 
Kies een van de vragen hieronder en beantwoord deze vraag. (lengte ca ½ A4) 

• Wat heb je vandaag geleerd over het HBO? Beschrijf kort wat je hebt geleerd 
en wat er verschillend aan is ten opzichte van het MBO. 

• Noem 3 gedragseigenschappen die je als HBO-student moet bezitten. Be-
schrijf voor elke eigenschap of jij die eigenschap al (deels) bezit, en geef een 
voorbeeld waaruit dat blijkt 

• Je hebt vandaag de hele dag les gehad op het HBO. Noem drie momenten 
waardoor je je thuis voelde op deze opleiding of bij er wat er in de les ge-
beurde. Beschrijf het moment en geef aan welk gevoel het bij je opriep. Doe 
dat voor alle drie de momenten. 

• Je hebt vandaag de hele dag les gehad op het HBO. Noem drie momenten 
waardoor je je onprettig voelde op deze opleiding of bij er wat er in de les ge-
beurde. Beschrijf het moment en geef aan welk gevoel het bij je opriep. Doe 
dat voor alle drie de momenten. 

• Wat heb je vandaag geleerd dat je niet verwacht had? Beschrijf de gebeurte-
nis of het geleerde en geef aan waarom het verrassend was. 

• Beschrijf wat je wilde leren vandaag. Beschrijf dat op de volgende manier: 
“mijn doel vandaag was…..” en maak de zin af met jouw doel. Geef daarna 
aan op welke manier het je gelukt is om dat doel te bereiken en wie je daarbij 
heeft geholpen. 

• Je hebt vandaag iets geleerd over een bepaald thema. Wat heb je daarvan 
geleerd wat je belangrijk vindt voor jouw toekomst? Wat wil je daar nog 
meer over leren?  

• Je hebt altijd verwachtingen over wat een dag je brengt. Soms komen die uit, 
maar niet altijd. Wat verwachtte je vanmorgen en heb je gemist? Beschrijf 
wat je verwachtte, wat er anders is gegaan en je zelf hebt gedaan vandaag 
om de situatie te beïnvloeden. Hoe kijk je terug op je eigen rol hierin?  

• Wat zijn volgens jou de 5 belangrijkste verschillen tussen MBO en HBO.  
• Wat maakt jou heel geschikt voor het HBO? Wat maakt jou totaal ongeschikt 

voor het HBO? Maak hiervan twee lijstjes van minimaal 5 items en zet er een 
conclusie onder van één zin. 



Beoordelingscriteria voor het keuzedeel Voorbereiding hbo

Werkproces Beginniveau

Oriëntatie op ver-
volgopleidingen

De student heeft zich een beeld 
gevormd van beroepen waarvoor 
hbo-niveau vereist is en van de 
bijbehorende beroepsperspectieven. 
Hij heeft gekeken welke opleidingen 
in aanmerking komen om te gaan 
volgen.

De student heeft verschillen onder-
zocht tussen zijn mbo-opleiding en de 
beoogde hbo-opleiding, wat betreft 
verwachtingen t.a.v. kennis, vaardighe-
den en gedrag, en wat betreft loopbaan-
perspectieven.

Onderzoeksvaardig-
heden

De student krijgt een onderzoeks-
vraag en begrijpt dat van hem wordt 
verwacht dat hij deze op een syste-
matische manier ‘evidence-based’ 
beantwoordt.

De student heeft de onderzoeksvraag 
opgeknipt in deelvragen. Hij heeft infor-
matie verzameld die relevant is om de 
deelvragen te kunnen beantwoorden.

Informatie verwer-
ken

De student heeft de opdracht bestu-
deerd en relevante vragen gesteld om 
na te gaan welke informatie nodig is. 
Hij is nagegaan waar hij de benodigde 
informatie kan vinden.

De student heeft diverse bronnen 
vergeleken en relevante informatie 
verzameld. Hij heeft ook zelf onderzoek 
gedaan om informatie te verzamelen, en 
van dit onderzoek een verslag gemaakt 
met daarin de onderzoeksmethode en 
de gevonden resultaten.

Samenwerken in 
een projectgroep

De student heeft bereidheid tot 
samenwerking vertoond. Hij heeft 
afspraken gemaakt met zijn pro-
jectgroep over de uitvoering van de 
opdracht, doelen, taakverdeling, 
stappenplan met deadlines, wijze van 
opleveren en presenteren.

De student heeft feedback gegeven en 
feedback ontvangen op gedrag en (tus-
sen-) resultaten. Hij heeft zich gehouden 
aan gemaakte afspraken, en tussentijds 
het resultaat getoetst aan de gestelde 
eisen.

Reflecteren op ge-
drag en resultaten

De student is zich bewust van zijn rol 
in en verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen ontwikkeling. Hij is kritisch naar 
zichzelf en heeft realistische ambities 
verwoord.

De student heeft feedback gevraagd, on-
der andere in begeleidingsgesprekken.



m

Streefniveau

De student heeft verschillende activiteiten 
ondernomen om te achterhalen of een hbo- 
opleiding en -beroep bij hem past en voor 
hem haalbaar is (zoals gesprekken voeren, 
informeren naar instroomeisen, voorlich-
tingsbijeenkomsten volgen). Hij heeft drie 
mogelijke vervolgopleidingen met elkaar 
vergeleken.

De student heeft een goed onderbouwde 
keuze gemaakt voor een vervolgstap in zijn 
(studie-) loopbaan, en deze helder gepre-
senteerd. De onderbouwing is gebaseerd 
op de resultaten van zijn onderzoek. Uit de 
presentatie blijkt dat de student vertrouwen 
heeft in en verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn eigen keuze.

De student heeft gevonden informatie 
geanalyseerd en geordend, en heeft daarbij 
onderscheid gemaakt tussen feiten en 
meningen. Hij heeft een eigen standpunt 
ingenomen t.a.v. de gevonden informatie.

De student heeft in een kort en bondig 
rapport de onderzoeksvraag beantwoord, en 
heeft bij de onderbouwing van het antwoord 
duidelijk aangegeven waar hij feiten en me-
ningen heeft gevonden, hoe hij verschillende 
meningen heeft gewogen en welke conclu-
sies hij hieruit heeft getrokken.

De student heeft alle verzamelde informatie 
bestudeerd en geordend, en beoordeeld op 
basis van relevantie, betrouwbaarheid en 
juistheid. Hij heeft de informatie schriftelijk 
samengevat in correct Nederlands, kort en 
bondig.

De student heeft een reactie geformuleerd 
in het kader van de opdracht en daarbij zijn 
bronnen vermeld op correcte wijze. Hij heeft 
zijn reactie gebruikt als onderbouwing van 
argumenten in discussies en presentaties.

De student heeft in de projectgroep actief 
deelgenomen aan de bespreking van de 
voortgang, en bijgedragen aan het oplossen 
van problemen. Hij heeft in zijn eigen werk 
en verantwoordelijkheden het groepswerk 
als uitgangspunt genomen.

De student heeft verantwoordelijkheid ge-
nomen voor het groepswerk, en heeft eraan 
bijgedragen dat het is opgeleverd volgens 
de afspraken. Hij heeft bij de afronding 
een bijdrage geleverd aan de gezamenlijke 
presentatie.

De student heeft conclusies getrokken uit 
zijn eigen oriëntatie-onderzoek en uit (zelf-) 
tests. Hij heeft gereflecteerd op zijn eigen 
kwaliteiten en ambities met betrekking tot 
een vervolgstudie in het hbo.

De student heeft vervolgstappen geformu-
leerd voor het sturen van de eigen ontwikke-
ling/ (studie-) loopbaan.



de hbo-challenge is een coproductie van


