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12.00 – 12.45 uur 	Ontvangst en 		
registratie

1. Ruitenberglaan 27
2. Ruitenberglaan 31
3. Centraal plein met
info-area en infobalie
4. Hangar
5. Lokaal 99
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Wissel

14.00 - 14.45 uur

Workshop 2 & door- 		
lopend programma
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12.45 – 13.30 uur 	Workshop 1 & door
lopend programma
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15.00 – 15.30 uur

25 maart 2020
HAN Campus Arnhem

Masterclass
Rico Verhoeven
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Welkom op het HBO Proof Festival
Hier krijg je beter zicht op wat
studeren aan het hbo inhoudt.
Bovendien ga je naar huis met concrete handvatten om hbo-startklaar te
worden. Ervaar de meerwaarde van
doorstuderen, krijg tips and tricks van
studenten die de overstap van mbo
naar hbo al hebben gemaakt en hoor
de mogelijkheden om werken en
studeren te combineren.
Je kunt tijdens het festival deelnemen
aan workshops. In deze flyer kun je
zien welke workshops hoe laat waar
worden gegeven.

Activiteiten
v
Laan

Klaar met je studie, wat
dan? Het hbo? Oriënteer
je vandaag en ontdek of
jij HBO Proof bent!

Het Coachcafé _Lokaal 99
• Ga in gesprek met professionele coaches en ontdek wat
jouw talenten en drijfveren zijn.
• Stap met ons in de ring: ga 15 minuten in gesprek met een
hbo-student en vindt uit waarom je wel of niet moet studeren
aan het hbo.
iQuest: game on! _Hangar
Een studiekeuzekaartspel. Aan de hand van kaartjes komen
eigenschappen en interesses aan bod. Je kunt thuis de score
digitaal verwerken en krijgt handvatten voor verder onderzoek.
The Hero Games _Info-area op Centraal plein
Loop je samen met ons jouw route naar de toekomst?
Onderweg krijg je bijzondere vragen die je helpen om die
toekomst scherper in beeld te krijgen.

Kickboks clinic _Info-area op Centraal plein
Wil jij fit naar het hbo? Kom lekker kickboksen!
Mini-Meet & Match: Werken en leren,
je kunt het combineren! _RL31-hal
Twijfel je over de vervolgstap in jouw carrière? Ontdek in
de workshop van HAN Deeltijdstudies of de combinatie van
werken en studeren iets voor jou is.

Info-area _Centraal plein
Wat is er na je mbo-opleiding allemaal mogelijk? Vind hier
informatie over opleidingen, werken en/of reizen:
• Hogeschool Van Hall Larenstein
• Travelactive
• Cultural Care Au Pair
• HAN Voorlichtingscentrum
• HAN Sport en Bewegen
• HAN Deeltijd Economie & Management
• HAN Pabo & lerarenopleidingen
• HAN Techniek
• HART Automotive Rally Team
• Defensie
Food & Entertainment _Centraal plein en Auditorium
Met onder andere de YOLO SHOW in het Auditorium van
gebouw 2, een workshop die je leven voor altijd verandert.

Praktische
informatie
•

•
•

•
•

Ben je na de workshops nog niet overtuigd dat het hbo iets
voor je is, dan kan de masterclass van wereldkampioen
kickboksen Rico Verhoeven je helpen dit voor elkaar te boksen.
Om 15.00 uur vind je hem op het centrale plein.
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•

Op vertoon van je aanmeldformulier ontvang je
bij binnenkomst twee consumptiemunten die alleen
vandaag te besteden zijn.
Wil je nog een workshop volgen, dan kun je je nog
inschrijven. Vraag hiernaar bij de informatiebalie.
Het Festival vindt plaats op de campus van de HAN.
Je bent daar te gast, dus laat dingen netjes achter en
houd rekening met de studenten die les hebben.
Roken is alleen toegestaan in de aangegeven
gebieden.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal
of kwijtraken van je spullen.
Tijdens het HBO Proof Festival worden foto’s en
video’s gemaakt. Deze kunnen voor publicaties
gebruikt worden. Door deel te nemen aan het event
geef je hiervoor toestemming. Mocht je hiertegen toch
bezwaar maken, geef het dan aan bij de organisatie of
bij de fotograaf.

Workshops

Thema Succesvol naar het hbo
Thema Keuzes maken, doorstuderen en informatie

YOLO SHOW

Studiekeuze op jouw eigen manier

Serieus én luchtig, diep én oppervlakkig, nuttig én
nutteloos: besteed 45 minuten van je leven aan deze
workshop en dat leven zal nooit meer hetzelfde zijn!

In deze workshop van de Jonge Helden Academie ervaar
je wat jij kunt doen om echt je eigen keuzes te maken.

Plannen als een baas
Stel jij dingen uit, weet je niet wat je moet doen of mis je
deadlines? Deze workshop geeft je tips, tricks en tools om
te plannen als een baas.

Word geen pannenkoek, doe
onderzoek!
Het doen van onderzoek stoffig, moeilijk en saai? Niet op
het hbo. Het mooie van hbo-onderzoek is dat het praktisch
is en nuttig voor jouw toekomst.

Wat kan je verwachten aan Engels?
Bluff and Tricks

Van het mbo naar het hbo, is dat
moeilijk?
Van voormalig mbo-studenten hoor je of zij hun overgang
lastig vonden.

Daar kan ik chocola van maken!
Hoe weet ik eigenlijk wat ik moet leren? Hoe kan ik de stof
structureren en creëer ik overzicht? Deze workshop helpt
je om van begin af aan effectief met je studie bezig te zijn.

Indruk maken
Hoe maak je een goede (eerste) indruk? Hoe zet je jezelf
overtuigend en boeiend neer? Wat is (nut van) pitchen en
wanneer kun je het toepassen?

Netwerk jij al?
Wat is netwerken en waarom is het belangrijk? Wie zit er
in jouw netwerk en hoe ga je hiermee om? Hoe maak je
makkelijk contact met nieuwe mensen?

Virtual Reality in het onderwijs?
Ervaar het zelf!
Virtual Reality ken je waarschijnlijk vooral van interessante
games. Studenten werken echter ook met VR. Wist je
dat je zelfs kinderen kunt leren een virtuele omgeving te
ontwerpen en programmeren?

Voor de klas! Of toch niet?
Behulpzaam? Geduldig? Grappig? Welke eigenschappen
moet een goede leraar basisonderwijs volgens jou
hebben? Kijk en denk mee!

12.45 - 13.30 | 1e ronde

14.00 - 14.45 | 2e ronde

2 A302

zz YOLO SHOW

zz YOLO SHOW

2 D306

zz Plannen als een baas

zz Plannen als een baas

2 B304

zz Wat kan je verwachten aan Engels?

zz Word geen pannenkoek, doe onderzoek!

1 G004

zz Daar kan ik chocola van maken!

zz Daar kan ik chocola van maken!

2 D301

zz Social What?

zz Van het mbo naar het hbo, is dat moeilijk?

2 B204

zz Indruk maken

zz Netwerk jij al?

Studeren aan het hbo, is dat nog wel
te betalen?

1 Ixperium

Na het mbo naar het hbo: hoe zit het met je
studiefinanciering? Wat blijft hetzelfde en wat verandert?
Studieschuld en terugbetalen, hoe zit dat? Hier kun je met
al je vragen terecht.

zz Virtual Reality in het onderwijs?
Ervaar het zelf!

zz Virtual Reality in het onderwijs?
Ervaar het zelf!

1 Kantine

zz Voor de klas! Of toch niet?

zz Voor de klas! Of toch niet?

1 G205b

zz Als een pro op het hbo

zz Maak een studiekeuze die bij je past!

Iets met ‘economie’ en ‘bedrijf’,
maar wat?

2 D305

zz Studiekeuze op jouw eigen manier

zz Er was (in)eens ... de studiekeuzecheck

1 G212

zz Van mbo naar hbo: nooit meer Netflix?

zz Van mbo naar hbo: nooit meer Netflix?

2 B205

zz Studeren aan het hbo, is dat nog wel te
betalen?

zz Studeren aan het hbo, is dat nog wel te
betalen?

2 D308

zz Iets met ‘economie’ en ‘bedrijf’, maar wat?

zz Iets met ‘economie’ en ‘bedrijf’, maar wat?

1 G008

zz Hbo-sportopleiding: ben jij klaar voor de
start?

zz Hbo-sportopleiding: ben jij klaar voor de
start?

1 G207a

zz Beleef de wereld van techniek

zz Leraar van het jaar 2019: Dirk Megens vertelt

1 G207b

zz Werken bij Defensie, je moet het maar
kunnen!

zz Werken bij Defensie, je moet het maar
kunnen!

Er was (in)eens ... de studiekeuzecheck
Om nog één keer te checken of je echt goed zit met je
studiekeuze, doe je bij de HAN een studiekeuzecheck.
Wat kun je hiervan verwachten?

Van mbo naar hbo: nooit meer
Netflix?
Voltijd of duaal, studiebegeleiding, hoeveel tijd zit je op
school, ... Oud-mbo-studenten vertellen over de praktijk
van studeren op het hbo.

Je wilt iets met ‘economie’, maar je weet nog niet welke
opleiding het beste bij je past. Na deze sessie heb je
een beeld van het interessegebied en waarin jij je kunt
verdiepen.

Hbo-sportopleiding: ben jij klaar voor
de start?
Wat is het verschil tussen de opleiding Sportkunde en
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO), tussen voltijd en
deeltijd? Wat leer je tijdens deze studies en welk beroep
kun je uitoefenen?

Maak een studiekeuze die bij je past!
In deze workshop maak je kennis met Start Academy,
zodat je kunt ontdekken of het programma bij je past en
zij kunnen je helpen bij je zoektocht naar een passende
studie of passend werk.

1 is Ruitenberglaan 27, 2 is Ruitenberglaan 31, zie plattegrond voorkant

Beleef de wereld van techniek
Kom ervaren hoe leuk en veelzijdig techniek is door zelf
een aantal heel verschillende proefjes te doen. En wie
weet is een technische studie dan wel wat voor jou.

Werken bij Defensie, je moet het
maar kunnen!

Als een pro op het hbo

Defensie is een soort mini-maatschappij, want naast
de bekende gevechtsfuncties vind je hier vrijwel elk
vakgebied. Kom kennismaken!

Wil je meer weten over hoe je stressvrij een hbo-studie
kunt beginnen, kom dan naar deze interactieve workshop
en krijg skills om te gaan van rennen naar plannen.

Leraar van het jaar 2019:
Dirk Megens vertelt

Social What?

Dirk vertelt over zijn passie als docent en de veelzijdigheid van het (eigentijds) lesgeven. Ga in gesprek en leer
van de beste!

Wie ben je als Social Werker? En hoe kun je samenwerken
met de andere rollen binnen het Social Work?

Waar en wanneer

PROOF
Festival

