Docentenhandleiding
online event Bekijkjetoekomst in het hbo

Op 6 oktober 2020 organiseert Spirit4you het online event Bekijkjetoekomst in het hbo. Vorig jaar vond dit event bij
De Haagse Hogeschool plaats, maar vanwege het coronavirus presenteren we het dit jaar online. Met dit hbo-event krijgen
havo 4 en 5-leerlingen en mbo-4 studenten de kans om alvast voor te sorteren op de open dagen van hogescholen, die later
in het schooljaar zullen plaatsvinden.

Tijdens het online ‘festival’ gaat iedereen langs deze 3 tenten:
• de mainstage waar alle Sectoren in het hbo worden gepresenteerd;
• het podium over Kwaliteiten & interesses;
• en de Wegwijs in het hbo-tent.

Bij elke tent krijgen de bezoekers video’s en vlogs van hbo-studenten te zien. Aansluitend maken ze korte opdrachten. Ook
is het mogelijk te chatten met een hbo’er en extra informatie te downloaden. De verblijfsduur op het event is per groep
ongeveer 5 kwartier.
Het uiteindelijke doel van het event is dat elke havoleerling en mbo-student een zo realistisch mogelijk beeld van de
sectoren krijgt, en gaat nadenken over zijn/haar eigen kwaliteiten en interesses.

Voorbereiding op het event
• Neem de voorbereidende les eerst zelf goed door en bekijk de links.
• Laat uw leerlingen/studenten (ruim) van tevoren deze les maken. Dan kunnen ze alvast vragen verzamelen die ze tijdens
het event kunnen stellen.
• Bespreek in grote lijnen welke sectoren hen aanspreken en wat hun kwaliteiten & interesses zijn.
• Laat ze alvast een keuze maken uit de 9 sectoren, want in 5 kwartier kunnen ze waarschijnlijk niet meer dan 3 sectoren
bezoeken.
• Bij voorkeur gaan de bezoekers in tweetallen door het event heen. Bepaal dus van tevoren de koppels. Voor de
verstaanbaarheid is handig als de leerlingen/studenten oortjes gebruiken, het liefst met splitters.

Wat gebeurt er tijdens het hbo event?
Inloggen
Contactpersonen (decanen) van de scholen krijgen kort voor het hbo-event een link toegestuurd. Hiermee kunnen de
leerlingen/studenten inloggen.
Vervolgens vullen ze hun naam in en gaan het festivalterrein op, waar ze welkom worden geheten.

Werkblad
Tijdens het event vult elke bezoeker een werkblad in. Dit kan digitaal, maar het heeft de voorkeur het werkblad te downloaden
en te printen, zodat het schriftelijk kan worden ingevuld. Bewaar het werkblad en gebruik het voor de reflectie-les.

Mainstage
• Na de welkomstfilm kiezen de leerlingen/studenten een sector uit en bekijken een korte video.
• Vervolgens krijgen ze een aantal opdrachten en noteren de uitkomsten hiervan op het werkblad.
• Aansluitend is er gelegenheid om te chatten met hbo’ers en informatie te downloaden.
• Na de eerste sector bezoeken de leerlingen/studenten op dezelfde manier een tweede en een derde sector.
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Podium over kwaliteiten & interesses
• Bezoekers doen mee aan de persoonlijkheidsmeter. Deze meter laat zien welke 2 persoonlijkheidstypes het beste bij hen
passen. Door die te koppelen met de beroepenzoeker, rolt er een beroepenlijst uit. Vervolgens onderzoekt iedereen welke
beroepen het beste bij hem/haar past.
• Op dit podium komen ook de kwaliteiten en valkuilen uitgebreid aan bod. Eerst is hierover een video te zien, waarna de
leerlingen/studenten hun eigen kwaliteiten en valkuilen benoemen.
• Tot slot maakt iedereen kennis met een reeks loopbaanwaarden. Elke bezoeker stelt zijn/haar top 3 belangrijkste
loopbaanwaarden op. Deze zijn na afloop van de opdracht te downloaden.
• Ook bij dit podium voert iedereen opdrachten uit en houdt de uitkomsten hiervan bij op het werkblad. En er is gelegenheid
om te chatten met hbo’ers en informatie te downloaden.

Wegwijs in het hbo-tent
• In deze tent krijgen de bezoekers allerlei informatie over het hbo, bijvoorbeeld over de terminologie in het hbo en de
kosten van een hbo-studie. Deze info is ook te downloaden.
• De bezoekers krijgen ook een video te zien over studievaardigheden in het hbo.
• Evenals bij de andere podia voert iedereen kleine opdrachten uit en houdt de uitkomsten bij op het werkblad. Hbo’ers
staan ook hier klaar in een chatroom om vragen te beantwoorden.

Feedback
Tot slot krijgen de leerlingen/studenten het verzoek feedback te geven op het hbo-event. Wat vinden ze van hun bezoek?
Hoe waarderen ze de verschillende onderdelen van het event?

Reflecteren op het event
• Neem de reflectie-les eerst zelf goed door.
• Wacht niet te lang met het laten maken van deze les, anders ‘vervliegen’ de ervaringen van de leerlingen/studenten.
• De reflectie-les kan eventueel thuis worden gemaakt. Bespreek als het enigszins mogelijk is de uitkomsten van deze
les met elke leerling/student apart en bedenk samen wat een volgende stap zou kunnen zijn.

Kijk voor de voorbereidende les, het werkblad en de reflectie-les in de Lobbox havo-hbo of Lobbox mbo-hbo.
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