
 
 

Workshops voor mbo docenten – Taste Your Future 
 

1. Onderzoek doen: gewoon mee beginnen! 
In deze workshop gaan we aan de slag met gegevens in Excel, om een concrete onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Aan de hand van deze data gaan we in op enkele vragen rond onderzoek. Kunnen 
resultaten ook puur toeval zijn? Wat zijn valkuilen bij het trekken van conclusies? Wat maakt dat een 
onderzoek wel of niet deugt? De focus ligt op praktische toepassingen. We geven een 
vogelvluchtperspectief op principes van onderzoek doen die in het hbo in onze onderzoek leerlijn 
belangrijk zijn. 
 

2. Workshop ICT in het onderwijs 
“Iedereen moet leren programmeren, alles wordt computerondersteund.” Met deze tekst begon ik 35 
jaar geleden aan mijn opleiding informatica. En toch is dit nog steeds actueel. Alleen verstaan we onder 
programmeren iets anders dan toen. We gebruiken Office, een digitaal belastingformulier, SAP en 
wellicht Lego Mindstorm om ons door de dagelijkse taken te werken. 
In deze workshop wordt duidelijk, dat je met Excel een bruikbare database kunt bouwen, met MapleTA 
wiskunde kunt toetsen en dat er diverse tools zijn om technische en administratieve opdrachten te 
ondersteunen. En laten we eerlijk zijn, zo goed als onze leerlingen worden we nooit, maar het is toch fijn 
als we ze een beetje bij kunnen houden. 
 

3. Hoe kun jij je leerling voorbereiden op doorstuderen? 
Mbo studenten, die ervoor kiezen om door te studeren in het hbo, zijn meestal prima gemotiveerd. Ook 
de resultaten van mbo studenten zijn minstens zo goed als die van havisten. Om als mbo’er goed 
voorbereid aan een hbo opleiding te beginnen worden momenteel in het hele land 
doorstroomkeuzedelen ontwikkeld en aangeboden. Daarin zijn zowel basisvakken, bijvoorbeeld 
wiskunde en Engels, verwerkt als praktijkgerichte projecten waarin hbo studievaardigheden aan bod 
komen. Ook het programma van Taste your future kan worden ingebed in een doorstroomkeuzedeel. 
In deze workshop bespreken we het aanbod van generieke mbo-hbo studievaardigheden en hoe je deze 
studievaardigheden kunt inbedden in je eigen mbo onderwijs. In een werkgroep havo-hbo in regio 
Noord zijn enkele interessante tools ontwikkeld die het werken met studievaardigheden 
vergemakkelijkt. Deze zijn ook interessant voor het mbo.  Enkele voorbeelden daarvan zijn: leerlijn 
onderzoeken en verslag maken, nulmeting studievaardigheden voor teams en checklist onderzoeken 
voor studenten. 
 

4. Taalonderwijs in het hbo  
Verschillende opleidingen bij Van Hall Larenstein werken met het programma Hogeschool Taal. 
Studenten werken daarin aan spelling/grammatica/stijl dat wordt afgesloten met een taaltoets. In deze 
workshop wisselen we ervaringen uit en bespreken we de aansluiting met het taalonderwijs op het mbo. 

 


