
Succesvolle doorstroom 
van mbo naar

Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) biedt mbo niveau-4 
studenten diverse oriëntatiemogelijkheden om door te 
studeren aan het hbo. Zo kunnen zij op een laagdrempelige 
manier kennismaken met de manier van leren, onze studies 
en de faculteit. Om deze mogelijk volgende stap in hun 
studieloopbaan succesvol te laten verlopen, besteden wij 
specifi ek aandacht aan de doorstroom van mbo naar hbo. 

Zie voor onze opties z.o.z.

Succesvolle doorstroom 
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Aansluiten bij activiteiten die op 
uw school plaatsvinden
Binnen uw school worden vast activiteiten 
georganiseerd om succesvolle doorstroom van 
mbo naar hbo te bevorderen. In overleg sluiten 
we hier graag op aan. Denk bijvoorbeeld aan een 
AHW-student met een mbo-achtergrond die zijn 
ervaringen deelt, of aan een workshop die door 
één van onze docenten wordt gegeven. 
We leveren met alle plezier een bijdrage aan 
deze activiteiten. 

Een gesprek met een 
ouderejaars van AHW
Onze studenten hebben 
hun leerwerkplek op 
verschillende mbo-scholen, wellicht ook op uw 
locatie. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen we 
met één van onze studenten afspreken dat hij of 
zij het aanspreekpunt is voor uw studenten die 
interesse hebben in AHW. Graag wel in overleg.  

ORIËNTATIEMOGELIJKHEDEN 
BIJ AHW (LOCATIE WAGENINGEN)

ORIËNTATIEMOGELIJKHEDEN 
BIJ EIGEN/EXTERNE LOCATIE

Mbo-doorstroomdag
Deze dag is specifi ek gericht op 
mbo-studenten die door willen 
stromen. We gaan in op de verschillen 
tussen mbo en hbo/AHW, laten zien 
hoe een lesweek eruit ziet en geven 
keuzeworkshops gebaseerd op onze 
studierichtingen. 

NOV. 
2019

29

Meeloopdag
De naam zegt het al: 
potentiële studenten lopen 
mee met een student van 
AHW en nemen deel aan 
de lessen van deze student. 
Omdat onze studenten de 
school en de studies het 
beste kennen, organiseren 
zij de meeloopdagen.

Een chatsessie met een ouderejaars 
van AHW via Facebook
Enkele ouderejaars met een mbo-achtergrond 
onderhouden een facebookpagina (facebook.com/
mhbocoaches) en geven met alle plezier 
antwoord op vragen van potentiële studenten. 

Proefstudeerdag
Deze dag is gericht op alle potentiële 
studenten en is inhoudelijker van 
aard dan de doorstroomdag. De 
proefstudeerdag is dus een goed 
vervolg op de mbo-doorstroomdag, 
maar kan ook los hiervan gevolgd 
worden. Potentiële studenten volgen 
enkele workshops op hbo-niveau. 

FEBR. 
2020

17

Deelnemen aan de les

Meer info? Kijk op aereshogeschool.nl/doorstroom-mbo-hbo

Contactpersoon Ineke Beumer
Projectleider doorstroom mbo-hbo
 i.beumer@aeres.nl     06 - 2385 3876

Maatwerk
Indien het een redelijk grote groep studenten
betreft, staan we ervoor open om  een programma         
            op maat te organiseren in Wageningen.           
                      Vanzelfsprekend in overleg. 
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