
 
 
Workshops voor mbo studenten – Taste Your Future 

 
1. Een hbo’er is ook een onderzoeker 

Het werkveld vraagt van hbo’ers om ondersteuning bij allerlei actuele thema’s. Enkele voorbeelden uit 
de groene sector zijn natuur inclusieve landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen, welzijn 
van dieren, natuur- en plattelandsontwikkeling, circulaire economie en gezonde voedingsmiddelen. 
Afhankelijk van de hbo-opleiding die je kiest, werk je tijdens de opleiding aan dit soort thema’s. 
Moet je daarvoor als student dan ontzettend slim zijn? Dat kan helpen, maar belangrijker is het om je 
onderzoekvaardigheden in te zetten.  Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk krijg jij in 
deze workshop inzicht in wat onderzoekvaardigheden zijn en het belang ervan.  
 

2. “Yes you can!” – Het belang van Engels op het hbo 
As a professional you will need English language skills; to read literature on new developments, to 
present your ideas at a conference, to contribute to discussions on Social Media. English language skills 
require of course things like words and grammar, but far more important are BLUFF and TRICKS. In this 
workshop you will train your bluff and practise some tricks. 
 

3. Tips en trucs voor een verpletterende presentatie 
In deze workshop gaan we leren van presentaties van beroemdheden als Arjen Lubach.  We gaan 
oefenen om met  trucs en tips zelf overtuigend leren te presenteren. 
 

4. Verslag doen: Van een goed idee naar een strak rapport 
Het schrijven van een goed rapport is een belangrijk onderdeel van je hbo-opleiding. Maar hoe orden je 
de verzamelde informatie op zo’n manier dat je rapport niet ongelezen blijft? In deze workshop kom je 
meer te weten over het schrijven van een rapport. Waarom schrijf je eigenlijk een rapport? Uit welke 
onderdelen bestaat het? En wat is de reden dat alle rapporten dezelfde indeling hebben?  
Tijdens de workshop vertellen studenten over hun ervaring met het schrijven van een rapport en je gaat 
zelf aan de slag met verschillende rapportonderdelen. 
 

5. Plannen en zelfstandig werken 
Om op het hbo te kunnen studeren, moet je sommige vaardigheden op een flink hoger niveau 
beheersen dan in het mbo. Belangrijke vaardigheden zijn zelfstandig werken, plannen en 
leesvaardigheid. De ervaring van veel hbo studenten is, dat het van belang is om al aan deze 
vaardigheden te werken in het mbo. In deze workshop maak je een start met beter leren plannen. 
 

6. Informatie zoeken en verwerken is leuk!  
Het is als student niet altijd even makkelijk om overeind te blijven in de stortvloed aan informatie. Met 
een interactieve instructie laten we je zien hoe je op een efficiënte manier informatie kan zoeken, 
beoordelen en gebruiken in je verslag, presentatie, etc. Deze workshop is ook handig bij de afronding 
van je mbo studie. 
 

7. Samenwerken 
Samenwerken doen we in het hbo iedere dag.  Je kunt niet alles alleen, zeker niet in het werkveld waar 
wij voor opleiden. Maar wat doen we dan eigenlijk? En hoe kun je prettig en effectief samenwerken? 
In deze workshop gaan we aan de slag met samenwerken, met jullie ervaringen als uitgangspunt. 


