HBO-CV
Voor docenten havo
Waarom het HBO-CV?
Het HBO-CV is een belangrijk instrument om de overstap van de havo naar het hbo te
verbeteren. Het heeft een meerwaarde voor zowel havoleerlingen als voor de hogescholen.
Voor de havoleerling is het HBO-CV een goed middel om zich voor te bereiden op de
studiekeuzecheck en het intakegesprek op het hbo. De leerling zet alles op een rij wat met
zijn studiekeuze te maken heeft en krijgt hierdoor inzicht en overzicht.
Voor het hbo geeft het HBO-CV een vollediger beeld van de havoleerling die zich aanmeldt.
Op deze manier kan er beter worden ingegaan op de aangegeven kwaliteiten,
studiekeuzeactiviteiten, motivatie en verwachtingen van de betreffende leerling.
Antwoorden formuleren
Van aankomende hbo-studenten wordt verwacht dat ze zichzelf goed kennen. Ze moeten
vragen kunnen beantwoorden als: Waar ben je goed in en wat zijn leerpunten voor je? Hoe
heb je je georiënteerd op je studiekeuze en wat is je motivatie om voor een bepaalde
opleiding te kiezen? Welke verwachtingen heb je van studeren in het hbo? En welke extra
activiteiten heb je ondernomen? Bij de studiekeuzecheck/intake moeten uw leerlingen op
deze vragen hun antwoorden klaar hebben.
Met behulp van het HBO-CV kunnen havoleerlingen zich goed presenteren. Daarom is het
aan te raden het HBO-CV op te sturen naar het hbo. Op basis daarvan kan de intaker beter
bepalen of de studie waarvoor de leerling heeft gekozen ook echt bij hem of haar past.
Hoe werkt het?
Uw leerlingen maken een account aan met behulp van hun e-mailadres. Eenmaal ingelogd
verschijnen de zes thema’s waarover ze vragen moeten beantwoorden. Ze doorlopen stapvoor-stap deze onderdelen en vullen alles zo goed mogelijk in. Stimuleer ze om goed na te
denken over de gestelde vragen en laat ze documenten toevoegen zoals hun portfolio,
profielwerkstuk en/of opdrachtkaarten uit de Lobbox havo-hbo. Benadruk dat ze serieus met
het HBO-CV omgaan en alles zo eerlijk mogelijk invullen. Anders kan de intaker niet goed
met ze meedenken of hun studiekeuze de best passende opleiding is.
Let op het volgende:
• Kijk of uw leerlingen het zichzelf niet te makkelijk maken door korte zinnen of slechts één
woord in te vullen. Let ook op hun taalvaardigheid.
• Laat ze bij verschillende onderdelen bestanden toevoegen, zoals hun laatste cijferlijst en
hun profielwerkstuk.
• Het is mogelijk om meerdere keren in te loggen om bijvoorbeeld de inhoud te wijzigen of
extra documenten toe te voegen.
• Uw leerlingen zijn en blijven eigenaar van hun HBO-CV, ook nadat ze de middelbare school
hebt verlaten.

Privacy
Leerlingen beheren hun eigen account; zij bepalen de inhoud van hun HBO-CV en wie het
mag zien. Docenten of ouder(s) hebben geen zicht op of zeggenschap over de inhoud, tenzij
leerlingen zelf besluiten die met hen te delen (op scherm of met een print/pdf). U kunt wél
zien hoever uw leerlingen zijn met het invullen van het HBO-CV, maar niet wat ze hebben
ingevuld. De gegevens kunnen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt door de
hogescholen ter evaluatie van het studiekeuzeproces en studiesucces, maar de resultaten
zijn niet herleidbaar tot één persoon. De gegevens worden sowieso nooit aan derden
verstrekt.

