


Erkenning
en

herkenning

• Introductie

•Aan de slag

•Mentoring en Coaching



Opdracht:

Wat denkt u dat een student nodig
heeft voor een

krachtige doorstroom?

Leg de woorden op volgorde
van prioriteit, waarbij de belangrijks

te bovenaan ligt.

Project SkillsCoach/ Studentmentoring

Aan de 
slag





Bron: StudentLab. Doorstroom mbo-hbo, 
mei 2017



Mentoring - krachtig
instrument

• Instrument van coaching en 
netwerken

• Een-op-een relatie

• Erkenning en herkenning

• Leren van de succes-
strategieën van een ander

• MENTOR IS: luisterend oor, 
adviseur, rolmodel, gids



StudentLab. 
doorstroom 
mbo-hbo

• Hulp bij het maken van een
bewuste studiekeuze

• Begeleiding bij de overstap
• Vertrouwen voor mbo-

studenten
• Kennismaking met hbo-

vaardigheden
• Coaching bij start studie (eerste 

3 maanden)



• Het vroegtijdig koppelen van een mbo-student aan een 
tweedejaars hbo’er (alumni van mbo)

• De skillscoach/studentmentor begeleidt de mentee bij 
het kiezen van een studie/ dan wel bij het voorbereiden 
van de overstap naar het hbo

• De skillscoach/ studentmentor en mentee gaan samen 
een coachingsrelatie aan, waarbij de leervraag van de 
mentee centraal staat.

• Eenmaal op het hbo kan de skillscoach/ studentmentor 
helpen de hbo vaardigheden te ontwikkelen.

Wat gaan wij doen?



Waarom is dit zo uniek?

• De mbo'er wordt vroegtijdig gekoppeld

• Erkenning en herkenning

• Door frequent afspreken meer diepgang

• Ontwikkelen coachingsvaardigheden

• Effect is goede doorstroom, doel is zelfvertrouwen 
en persoonlijk leiderschap



"Thank you for believing in me before I believed 
in myself "

–Yamada

https://bit.ly/2
NuxIdO

https://nhl.presentations2go.eu/P2G/Player/Player.aspx?id=bZlpBN


Stand van 
zaken

• Wat loopt al goed?

• Waar lopen wij tegenaan?

• Waar moeten wij nog aan 
werken?



Tot slot
Vragen?

Tips?

Neem gerust contact met ons op:

Oege Reitsma NHL Stenden 06-23255391
Marja de Boer Friesland College 06-46605500
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