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Met veel bewondering kijk ik naar alle docenten,  
mentoren, studieloopbaanbegeleiders, schoolleiders, managers, decanen en aansluitcoördina-
toren die zich onverminderd inzetten voor het bevorderen van aansluiting, doorstroming 
en studiesucces. Binnen het Netwerk vo-ho West-Brabant werken we al 25 jaar op deze 
thema’s met elkaar samen. We zijn uitgegroeid tot een volwassen organisatie die landelijke 
beleidsdoelen en trends signaleert, met elkaar verbindt en met elkaar deelt. We sluiten in 
dit nieuwe beleidsplan aan bij de ambities van het Sectorakkoord voortgezet onderwijs en de 
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. En we maken een zo concreet mogelijke 
vertaalslag naar onze eigen praktijk, binnen zowel het voortgezet als hoger onderwijs.

Volgens de Onderwijsinspectie staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) redelijk  
goed op de vo-agenda. In het hoger onderwijs neemt studiesucces toe. Er is al veel bereikt,  
maar ook nog veel te doen en te leren van elkaar. We willen ons netwerk blijven vernieuwen, 
professionaliseren en verduurzamen.

In dit beleidsplan vindt u behalve onze missie en visie ook een schets van wat we de afgelopen 
jaren hebben bereikt en wat onze ambities voor de komende jaren zijn. Verder leest u 
persoonlijke ervaringen, want het zijn de mensen die het netwerk maken. 
 
Wij wensen u veel leesplezier!  
 
Namens het bestuur, 
Marty van Rijen 
Voorzitter Netwerk vo-ho West-Brabant
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Met ingang van 1 september 2020 neemt 
Wouter Jaegers, afdelingsleider TTO 
bovenbouw van het Mencia de Mendoza 
Lyceum de voorzittershamer over.
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Resultaten en landelijke ontwikkelingen

Ondanks bezuinigingen, capaciteitstekorten en toegenomen 
werkdruk konden we nagenoeg alle ambities uit het  
Strategisch beleidsplan 2016-2020 realiseren. 

Wat hebben we al bereikt? 
We noemen er een aantal:

  Het nog meer centraal stellen van de toekomst van  
de leerling, waarbij de 21st century skills als kapstok 
kunnen dienen. We hebben inmiddels een werkgroep  
Ho-vaardigheden die zich focust op een leerlijn 
vaardigheden, activiteiten voor docenten en het delen van 
kennis.

   Gestructureerde en uniforme monitoring van 
studiesucces. Tijdens vergaderingen en de studiemiddag 
deelden we kennis over studiesucces in relatie tot LOB.

  Aandacht voor talentontwikkeling: we volgen de 
ontwikkelingen op dit punt. Enkele leden participeren 
in Curriculum.nu en in 2019 is de werkgroep Maatwerk 
gestart.

  Ongeveer de helft van de leden is actief in een werkgroep.

  Elk jaar zijn er ontmoetingen tussen onder andere 
decanen/aansluitcoördinatoren, mentoren/studieloop- 
baanbegeleiders, schoolleiders/managers en docenten 
uit het voortgezet en hoger onderwijs. De werkgroep 
Ontmoetingen is een constante factor binnen het  
netwerk en deelnemers waarderen de ontmoetingen.

Landelijke ontwikkelingen
In dit beleidsplan kijken we vooral naar de rol van het 
netwerk bij huidige en toekomstige ontwikkelingen in 
het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. Welke 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zien we?  
Welk effect hebben die op de voorbereiding van leerlingen 
op hun vervolgstudie en hun loopbaan? Wat kan het  
netwerk hierin betekenen voor de deelnemende scholen  
en onderwijsinstellingen? Deze vragen vormen de basis  
van dit strategisch beleidsplan.

Het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs zijn 
in beweging. Docenten en schoolleiders werken aan de 

“Borg loopbaan- 
ontwikkeling en  
-begeleiding in  
het onderwijs- 
programma van  
alle leerlingen.”
Advies van Coördinatiegroep Curriculum.nu, 
oktober 2019
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herziening van het curriculum van het voortgezet onderwijs.  
De voorstellen van Curriculum.nu moeten de doorstroom tussen 
de onderwijssectoren verbeteren. Ondertussen moeten de 
opleidingen in het hoger onderwijs inspelen op onzekerheden 
en een snel veranderende arbeidsmarkt. De samenleving en de 
arbeidsmarkt doen een beroep op vaardigheden als ondernemend 
denken, flexibiliteit en communicatie. Beroepen verdwijnen en 
nieuwe functies komen snel op. Met de komst van het leenstelsel in 
2015 is de druk opgevoerd om de juiste keuze voor de vervolgopleiding 
te maken, wat vaak leidt tot keuzestress bij scholieren.
   
Ook de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2019 gaat 
in op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Enkele 
punten uit deze Strategische agenda zijn ook relevant voor het 
voortgezet onderwijs:

  Meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn  
en succes van leerling en student.

  Toegankelijker hoger onderwijs, met gelijke kansen voor alle 
studenten.

  Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt:  
de ontwikkeling van een toekomstbestendig curriculum en  
daarmee samenhangende brede vaardigheden.

  Meer samenwerking, regionale verankering en doorstroom-
mogelijkheden tussen onderwijssectoren.

  Flexibilisering van het onderwijs, onder andere door verdere 
digitalisering.

Ook in het Sectorakkoord voortgezet onderwijs 2019  
zien we een aantal van deze punten terug, die op hun beurt relevant 
zijn voor het hoger onderwijs:

  Dankzij flexibelere leerroutes en onderwijs op maat worden 
leerlingen uitgedaagd, gestimuleerd om hun talenten te 
ontwikkelen en worden ze eigenaar van hun leerproces.

  Scholen benutten de mogelijkheden van ICT  
maximaal, wat onder andere ruimte biedt voor verschillende 
leerroutes.

  De brede vormende taak van de school heeft de volle aandacht. 
Uitgangspunt is dat het onderwijs een drievoudige opdracht heeft: 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Scholen zetten  
onder andere meer in op een soepele doorstroom van leerlingen 
naar het vervolgonderwijs.

  Scholen werken aantoonbaar meer samen met de omgeving om 
maatschappelijke opdrachten het hoofd te bieden.

  Scholen zijn niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar 
ook een plek waar docenten en schoolleiders zich voortdurend 
ontwikkelen.

Hoe spelen wij als netwerk in op deze ontwikkelingen en wat zien wij 
als onze ambities voor 2024? U leest het hier.
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MIRANDA VAN DIJK 
STARTENDE DECAAN 
VAN HET NORBERTUS 
GERTRUDIS LYCEUM IN 
ROOSENDAAL

Wat is voor jou de meerwaarde  

van een regionale samenwerking 

zoals die in het Netwerk vo-ho 

West-Brabant?

“Voor mij zit de kern van het 

netwerk in de samenwerking, 

zodat we elke leerling de juiste 

bagage kunnen geven om tot een 

passende keuze te komen. Met z’n 

allen weten we meer dan alleen. 

Het is voor leerlingen belangrijk 

dat er niet alleen in het voortgezet 

onderwijs wordt gewerkt 

aan een toekomstbestendige 

loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding, maar dat die 

naadloos aansluit bij hoe zij 

zich in het hoger onderwijs als 

studenten verder ontwikkelen. 

Om deze naadloze aansluiting 

voor elkaar te krijgen, is 

een samenwerkingsverband 

essentieel. Door samen te 

werken, kunnen we ervoor 

zorgen dat leerlingen de juiste 

competenties en vaardigheden 

bezitten om weloverwogen 

keuzes te maken. Competenties 

en vaardigheden die belangrijk 

zijn in het voortgezet onderwijs 

en hoger onderwijs, maar ook 

later in het werkveld.”

Wat zou je nog graag terugzien  

in het netwerk? 

“Ik merk dat veel leerlingen 

de overstap maken naar het 

hoger onderwijs in de regio. 

Dit benadrukt dat de regionale 

samenwerking binnen dit netwerk 

erg belangrijk is. En dat we er 

samen voor moeten zorgen dat 

de aansluiting tussen voortgezet 

en hoger onderwijs beter wordt. 

De bijeenkomsten van het 

netwerk zijn voor mij ontzettend 

leerzaam. Elke keer neem ik wel 

iets mee terug naar mijn school 

waar we mee verder kunnen.”

Hoe ziet een toekomstgerichte 

loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding er voor jou uit?

“Het is vreemd om als startende 

decaan een tip te geven, omdat 

ik vind dat ik nog zo veel moet 

leren. Als ik dan toch een 

tip mag geven, is het om het 

LOB-programma niet pas te 

beginnen in klas 3. Start in klas 

1. Leerlingen in de brugklas 

hebben net een keuze gemaakt 

en kunnen daar al leren te 

reflecteren op hun keuze. 

Daarnaast is het belangrijk om 

dichtbij de belevingswereld 

van de leerlingen te blijven 

begeleiden.”

Met z’n 
allen weten 
we meer 
dan alleen.
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Het Netwerk vo-ho West-Brabant

Het Netwerk vo-ho West-Brabant bestaat informeel  
sinds 1995 en is sinds juni 2002 een formeel samen- 
werkingsverband. Inmiddels participeren 21 vo-scholen,  
2 universiteiten en 3 hbo-instellingen in dit netwerk.  
Was het bij de oprichting vooral nodig om samen te werken 
vanwege de invoering van de Tweede Fase, inmiddels 
overheerst de wens tot duurzaam samenwerken in de regio. 
Versterking van de regionale samenwerking is belangrijk. 
Alle deelnemende instellingen ervaren het netwerk als een 
plek om gemakkelijk informatie en kennis te halen, brengen 
en delen. Onze lijntjes zijn kort en de ambities zijn hoog. 
Dit beleidsplan geeft richting aan de manier waarop we het 
netwerk de komende jaren willen voortzetten en vormgeven.

Interne ontwikkelingen
Na een sterke groei een aantal jaren geleden, is het aantal 
leden sindsdien ongeveer stabiel. Hoewel niet alle scholen 
even actief deelnemen in de verschillende werkgroepen, is 
de omvang van het netwerk nu voldoende en de verdeling 
tussen de deelnemers in balans. We hebben niet de ambitie 
om verder te groeien. Er is een kleine kern van actieve 
‘kartrekkers’ en een grotere groep van ‘volgers’.

Visie
We nemen onze verantwoordelijkheid voor het 
niemandsland tussen voortgezet en hoger onderwijs.  
We gaan duurzame relaties aan, leren van en met elkaar  
en organiseren gezamenlijke activiteiten. We delen kennis 
over ontwikkelingen in de stelsels, didactiek, niveau en 
inhoud van vakken en nieuwe vakken, maar ook nieuwe 
inzichten in onderwijs en arbeidsmarkt. Zo vergroten wij  
de kennis in onze afzonderlijke organisaties. Met deze 
aanpak verbeteren we de aansluiting van het voortgezet 
onderwijs op het hoger onderwijs, zodat leerlingen een 
succesvolle start hebben in hun vervolgstudie.

Missie
We willen de overstap van leerlingen naar het hoger 
onderwijs vergemakkelijken door de aansluiting tussen het 
voortgezet en het hoger onderwijs te verbeteren. Leerlingen 
krijgen de juiste bagage om tot een passende studiekeuze  
te komen en de instellingen maken het hen mogelijk om  
een succesvolle start te hebben in het hoger onderwijs.
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Strategische doelstelling
Een situatie waarin onze inspanningen en activiteiten 
leiden tot een bewuste studiekeuze van leerlingen. Dat 
is onze stip op de horizon. Studenten die minder vaak 
switchen van opleiding, minder vaak uitvallen, minder 
stress ervaren en succesvoller de studie doorlopen. 
Teleurstellingen voorkomen. Om dit te bereiken, is het 
nodig om het voortgezet en hoger onderwijs op meerdere 
niveaus met elkaar te vervlechten. Dus niet alleen bij de 
decanen. Dit vergroot de kracht van onze samenwerking.

Daarom:

  stimuleren en ondersteunen wij bij het aanbod van een 
professionele LOB

  stimuleren en onderzoeken we hoe aandacht kan worden 
besteed aan het verwerven van generieke competenties

   stimuleren we kennisuitwisseling op het 
niveau van decanen/mentoren en schoolleiding, 
aansluitcoördinatoren, docenten en managers

   bevorderen we aansluiting door studiedagen te 
organiseren

   onderzoeken we welke landelijke ontwikkelingen er 
spelen en hoe we deze in de regio kunnen vertalen

  opereren we met eigen financiële middelen
  we vanuit een ‘halen en brengen’-filosofie 

Platte organisatie
We hebben een platte organisatie met korte lijnen. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit 2 vertegenwoordigers van 
het voortgezet onderwijs en 2 vertegenwoordigers van 
het hoger onderwijs. We streven naar een evenredige 
verdeling qua type onderwijs (universitair, hbo, havo 
en/of vwo) en qua rol (decaan, aansluitcoördinator of 
schoolleider). De ruggengraat van het netwerk is het 
vertegenwoordigersoverleg. De agendacommissie bereidt 
deze overleggen voor. Tijdens de 5 overleggen die jaarlijks 
plaatsvinden, delen we informatie. Daarnaast zijn meerdere 
werkgroepen actief rond verschillende thema’s. Binnen 
deze werkgroepen bestaat ruimte om te experimenteren. 
Ervaringen en best practices delen ze vervolgens met alle 
vertegenwoordigers. Een terugkerende activiteit is de 
studiemiddag, die breed toegankelijk is voor collega’s uit 
de scholen en instellingen in het netwerk. Betekenisvol 
ontmoeten is ook die dag een centraal thema.
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De structuur van het Netwerk vo-ho West-Brabant (werkgroepen schooljaar 2019-2020)

DAGELIJKS 
BESTUUR

WERKGROEP
ONTMOETINGEN

WERKGROEP
HO-VAARDIGHEDEN

WERKGROEP
MAATWERK

VERTEGEN-
WOORDIGERS

OVERLEG

AGENDA-
COMMISSIE

WERKGROEP
STUDIEMIDDAG
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Werkgroep ho-vaardigheden

Vaardigheden krijgen steeds meer aandacht in het hoger onderwijs. Behalve communicatie- en 
onderzoeksvaardigheden worden ook zelfregulatie, een kritische houding en creatieve vaardigheden  
als kernvaardigheden gezien. Op de bij het netwerk aangesloten scholen is behoefte aan informatie en 
best practices, zowel voor docenten als leerlingen. 

Om in die behoefte te voorzien, heeft de werkgroep twee fora opgezet:

  Een online forum om informatie en best practices te delen. Deze website met interactieve 
samenwerkingsmogelijkheden is er inmiddels. De werkgroep werkt nu aan de inhoudelijke 
uitwerking van best practices.

  Een live forum van en voor docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs die elkaar willen 
inspireren en informeren op het gebied van academische/hbo-vaardigheden, didactische en 
vakinhoudelijke thema’s die bijdragen aan een goed profielwerkstuk en pre-academische training. 
Als eerste activiteit komen er workshops door ho-docenten voor vo-docenten.

De werkgroep haakt ook aan bij een regionaal initiatief van hoger onderwijsinstellingen in Zuid-
Nederland. Zij ontwikkelen samen met het voortgezet onderwijs een concept voor een doorlopende 
leerlijn ho-vaardigheden. Inmiddels is een inventariserend onderzoek afgerond en zijn de resultaten 
daarvan gedeeld. We verwachten het concept voor een leerlijn ho-vaardigheden rond de zomer.

“Samenwerking 
tussen het voortgezet 
en hoger onderwijs 
op het gebied van 
vaardigheden is niet 
alleen nodig, maar  
ook inspirerend!”
Margreet Punt, adviseur aansluiting Tilburg  
University en lid werkgroep Ho-vaardigheden
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ROB DOORLEIJERS 
ADVISEUR AANSLUITING 
TOELEVEREND 
ONDERWIJS BIJ FONTYS

Wat is voor jou de meerwaarde 

van een regionale samenwerking 

zoals die in het Netwerk vo-ho 

West-Brabant?

“De meerwaarde zit voor mij 

vooral in de ontmoeting: elkaar 

op vaste momenten in het jaar 

treffen. Het fijne van het netwerk 

is ook dat iedereen elkaar goed 

kent en zich vrij voelt om te delen. 

Vanzelfsprekend wisselen we 

met elkaar van gedachten over 

studiekeuze en de overstap naar 

het hoger onderwijs. En dat blijkt 

altijd weer zinvol.”

Wat zou je nog graag terugzien in 

het netwerk? 

“Ik mis soms toch nog de 

inhoudelijke gesprekken over 

studiekeuze, aansluiting en 

doorstroom en dan vooral de 

stip aan de horizon. Wat zien 

we nu gebeuren en waar willen 

we over 5 jaar staan met onze 

leerlingen en studenten? En hoe 

kunnen we als netwerk bouwen 

aan die visie? Ik zou het mooi 

vinden als we de werkgroepen 

kunnen voeden met inhoud: 

concrete vraagstukken waar we 

als netwerk over nadenken en 

met elkaar over sparren. Naast 

elkaar informeren over de stand 

van zaken zou ik dus graag meer 

samen bouwen.”

Hoe ziet een toekomstgerichte 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

er voor jou uit?

“In een toekomstgerichte 

loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding gebruiken we de 

term LOB niet meer en hebben 

we de vaardigheden geïntegreerd 

in het onderwijs. Leren op school 

is ook jezelf beter leren kennen 

en op basis daarvan reflecteren 

en keuzes maken. Liefst niet als 

apart vak of aparte lijn in het 

curriculum, maar als logisch 

onderdeel van het leren. Ik 

zou graag eigenaarschap bij 

de leerling zien. De rol van de 

docent zit hem dan vooral in 

het inspireren, ondersteunen en 

begeleiden.”

Ik zou graag eigenaar-

schap bij de leerling zien.  

De rol van de docent 

zit hem dan vooral in 

het inspireren, onder-

steunen en begeleiden.
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Onze ambities 2020-2024

Onze visie, missie en strategische doelstelling vormen 
de uitgangspunten voor onze ambities. Daarbij spelen we 
vooral in op ontwikkelingen die worden geschetst in de 
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2019 en 
het Sectorakkoord voortgezet onderwijs 2019. We zetten 
voort wat waardevol is en verbeteren waar nodig.

Waar zien we nieuwe uitdagingen?
  De leerling als student: Hoe kan LOB ‘voor de poort, door 

de poort en na de poort’ bijdragen aan het welzijn van 
studenten? Te denken valt aan het weerbaar maken en 
verminderen van keuzestress en met meer aandacht voor 
studievaardigheden.

  Eigenaarschap: Hoe zorgen we dat leerlingen en 
studenten meer sturing geven aan hun eigen loopbaan? 
Bijvoorbeeld met een doorlopende leerlijn LOB die vanaf 
de brugklas is verankerd in het curriculum.

  Gelijke kansen en inclusiviteit: Hoe kunnen we drempels 
wegnemen en eerstegeneratiestudenten en leerlingen 
met een migratieachtergrond ondersteunen tijdens 
hun keuzeproces? Denk hierbij aan projecten met 
studenten van het hoger onderwijs en samenwerking met 
maatschappelijke organisaties.

  Maatwerk en flexibilisering: We formuleren een 
definitie van maatwerk. We haken aan bij de regionale 
werkgroep Maatwerk Brabant. Die werkgroep 
inventariseert bijvoorbeeld welke extra uitdaging het 
hoger onderwijs kan bieden aan studenten die dat nodig 
hebben.

  Professionalisering: Hoe kunnen decanen leerlingen 
toekomstgericht begeleiden? Welke tools hebben ze 
daarvoor nodig? We denken onder andere aan een 
mentorprogramma voor startende decanen, aan 
gesprekken met of een dagje meelopen in het hoger 
onderwijs en het delen van relevante kennis.
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  Participatie binnen het netwerk: We willen de 
betrokkenheid van de leden bij het netwerk vergroten. 
We verwachten dat elke deelnemer bij minimaal 60% van 
de netwerkbijeenkomsten aanwezig is. Uiteraard mag 
een deelnemer zich laten vervangen door een collega.  
We verwachten bovendien dat iedere deelnemer mini-
maal 1 keer per 3 jaar participeert in een werkgroep.

Wat zetten we voort?
  Aandacht voor vaardigheden: Naast de academische 

vaardigheden blijken vooral sturende en studie-
vaardigheden belangrijk voor succesvol studeren in 
het hoger onderwijs. Leerlingen die deze vaardigheden 
beheersen, hebben een voorsprong bij hun start in het ho.

  Aandacht voor talentontwikkeling: De samenwerking 
tussen voortgezet en hoger onderwijs vullen we concreet 
in met talentprogramma’s en maatwerkconcepten.

  Ontmoeting en uitwisseling vo-ho: ‘Meeloopdag 
andersom’: medewerkers uit het hoger onderwijs lopen 
een dag(deel) mee met een collega in het voortgezet 
onderwijs. Proefcolleges voor vo-docenten in het hoger 
onderwijs, mentoren bijpraten, uitwisseling (vak)
docenten, etc.
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BRAM THIELEN
AFDELINGSLEIDER  
VWO EN COÖRDINATOR 
TTO BIJ CAMBREUR  
COLLEGE IN DONGEN

Wat is voor jou de meerwaarde 
van een regionale samenwerking 
zoals die in het Netwerk vo-ho 
West-Brabant?
“De meerwaarde zit vooral in het 
verbeteren van de aansluiting 
tussen voortgezet onderwijs en 
hoger onderwijs. Wat kunnen we 
doen om de overstap zo soepel 
mogelijk te laten verlopen? Dit 
is voor beide kanten voordelig: 
het voortgezet onderwijs levert 
leerlingen bekwaam en goed 
voorbereid af, terwijl het hoger 
onderwijs door een goede 
aansluiting minder uitval kent. 
Daarnaast kunnen we vooral voor 
vwo-leerlingen zorgen voor een 
verdieping van het programma, 
zodat ze worden geïnspireerd 
en uitgedaagd en nog beter in 
beeld krijgen wat van hen wordt 
verwacht in het hoger onderwijs. 

Tot slot is het netwerk voor 
docenten een meerwaarde. Zien 
waar leerlingen vandaan komen 
en naartoe gaan, zorgt voor een 
betere aansluiting en inspireert 
docenten om steeds opnieuw  
naar hun eigen lesprogramma’s  
te kijken.”

Wat zou je nog graag terugzien  
in het netwerk? 
“Ik zou graag de directe 
verbinding zo veel mogelijk 
terugzien. Dus niet te veel 
praten over, maar vooral 
doen. Universitair docenten 
gastcolleges laten geven op het 
vwo en leerlingen de gelegenheid 
geven een dag mee te lopen 
op de universiteit of in het hbo. 
Docenten van voortgezet en 
hoger onderwijs die samen 
inhoudelijk het gesprek aangaan 
over de lesprogramma’s, om zo de 
aansluiting te verbeteren. Zowel 
de inhoudelijke aansluiting als die 
van vaardigheden en houding. 
Dit alles kleinschalig, zodat er 
een echte connectie tussen de 
verschillende partijen ontstaat.”

Hoe ziet een toekomstgerichte 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
er voor jou uit?
“Er is tegenwoordig zo veel te 
kiezen voor jongeren, dat ze 
soms door de bomen het bos 
niet meer zien. Dus een volledig 
studiekeuzetraject op het 
voortgezet onderwijs, waarbij de 
verbinding met hoger onderwijs 
wordt gelegd. De belangrijkste 
vraag daarbij is hoe we de 
leerlingen kunnen motiveren 
om zich echt te verdiepen in alle 
mogelijkheden. Om te voorkomen 
dat ze te snel en daarmee 
misschien te oppervlakkig voor 
een studie kiezen zonder zich 
breed te hebben georiënteerd. 
Daarnaast is het interessant 
om te kijken hoe we leerlingen 
inhoudelijk kunnen voorbereiden 
op het hoger onderwijs. Welke 
vaardigheden en houding heb 
je daar eigenlijk nodig? En hoe 
krijgen we leerlingen zover dat 
ze zich die houding al op het 
voortgezet onderwijs aanmeten?”

Welke  
vaardigheden 
en houding  
heb je nu 
eigenlijk nodig 
in het hoger 
onderwijs? 



Het is dinsdagochtend kwart over 8. In de hal van het Frencken wacht Tess op een docente 
van Avans. Die docente heeft een ‘meeloopdag andersom’ en volgt de hele ochtend Tess bij haar 
lessen. Terug naar de schoolbanken. Er ging een wereld voor de docente open door dit kijkje in 
het schoolleven van examenleerling Tess: “Ik snap nu het gedrag van onze eerstejaarsstudenten 
beter. Wat is de middelbare school streng!”

De werkgroep Ontmoetingen wil de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs 
verbeteren door mensen met elkaar in contact te brengen. Mentoren van het voortgezet 
onderwijs bezoeken hogescholen en universiteiten voor voorlichting en een rondleiding. Vo-
docenten economie gaan met de benen op tafel in gesprek met docenten economie in het 
hoger onderwijs. Een studieloopbaanbegeleider loopt mee met een decaan uit het voortgezet 
onderwijs. Een decaan schuift aan bij een intakegesprek in het hoger onderwijs…

Elkaar beter begrijpen, weten wat er speelt en daardoor de overgang voor de aankomende 
student soepeler laten verlopen. We proberen met maatwerk elke ‘wens’ te verwezenlijken.

Het is ontzettend leuk om een rol hierin te mogen spelen. Maar het is ook jammer dat 
scholen en instellingen er nog niet volop gebruik van maken. Elke ontmoeting is waardevol, 
maar we matchen heel graag nog veel meer mensen met elkaar. Aandachtspunt is dat alle 
vertegenwoordigers in het netwerk deze mooie en nuttige projecten actiever onder de 
aandacht brengen.

Welke ontmoeting kan ik voor jou regelen?

Mieke Molenschot, Mgr. Frencken College, Oosterhout
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Bronnen
Op maat naar de toekomst. Strategisch beleidsplan Netwerk  
vo-ho West-Brabant 2016-2020, april 2016

De Staat van het Onderwijs, april 2019 

Sectorakkoord voortgezet onderwijs, juli 2019

Advies Coördinatiegroep Curriculum.nu, oktober 2019

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, december 2019

Deelnemers
Het Netwerk vo-ho West-Brabant bestaat uit de volgende scholen 
en instellingen:
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Voortgezet onderwijs:
 Het Brederocollege 
Cambreur College
 De Nassau
 Dongemond college
Graaf Engelbrecht
International School Breda
 Jan Tinbergen College
 Katholieke Scholengemeenschap  
 Etten-Leur
 Markenhage
Markland College Oudenbosch
 Markland College Zevenbergen
 Mencia de Mendoza Lyceum
 Mgr. Frencken College
Mollerlyceum
 Newmancollege
 Norbertus Gertrudis Lyceum
Onze Lieve Vrouwelyceum
Orion Lyceum
Stedelijk Gymnasium Breda

Hoger onderwijs:
Avans Hogeschool
 Fontys
 BUas (Breda University  
 of Applied Sciences)
 Technische Universiteit    
 Eindhoven
Tilburg University

https://www.i-flipbook.nl/nl_nl/flipbook/1860-brochurevoho.html?f=1#10
https://www.i-flipbook.nl/nl_nl/flipbook/1860-brochurevoho.html?f=1#10
https://www.curriculum.nu/download/advies-coordinatiegroep/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/12/02/strategische-agenda-samenvatting
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