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Aanleiding 

Afgelopen jaren is gebleken dat jongeren met veel omstandigheden te maken hebben waar 

ze of geen invloed op hebben of denken te hebben. De gevolgen zijn, demotivatie, het niet 

zien van je eigen kwaliteit, twijfel over je ingezette studierichting, sociaal maatschappelijke 

problematiek etc. 

Wij zien als academie voor techniek in toenemende mate de problematiek onder jongeren 

als het gaat om perspectief en gemotiveerd je studie oppakken. Corona heeft hierin zeker 

impact. Online onderwijs zorgt er voor dat het leren anders verloopt, je mist je maatjes in de 

klas en hebt anders contact met de docenten.  

De onderwijs omgeving doet hier al veel aan als het om begeleiding en steun vanuit de 

relevante sociaal maatschappelijke organisaties. Echter, een relatie leggen met de 

buitenwereld en professionals betrekken bij het schetsen van perspectief en mede bijdragen 

om jongeren weer met motivatie en plezier op de rit te krijgen ontbreekt. Uiteraard, stages 

geven hier een positieve impuls als het gaat om de relatie studie en beroepspraktijk. 

Hier gaat het meer om gezien en gehoord worden en weten wat je met je onbewuste 

talenten kunt. Even die positieve impuls om door te zetten, ook al is je studierichting niet 

direct waar je nu aan denkt. 

Mogelijke opzet MBO Buddy project 

Het MBO buddy project is een samenwerking tussen de MBO Utrecht, Academie Techniek 

enerzijds en anderzijds ondernemende Utrechtse partijen zoals Industrie vereniging Lage 

Weide. 

Middels het Buddy project willen we CEO’s van Utrechtse bedrijven (en ook 

kennisinstellingen en overheid) koppelen aan getalenteerde & gemotiveerde MBO studenten. 

Deze CEO’s gaan een jaar lang een MBO student coachen door middel van een 

maandelijkse ontmoeting. Bij de invulling van de coaching valt te denken aan meekijken met 

de werkzaamheden van de CEO maar bijvoorbeeld ook inventariseren waar je als student 

tegenaan loopt (beroepskeuze, stageplek vinden) en hoe dat aangepakt kan worden. De 

invulling van de coaching is uiteindelijk ook aan jou als student om te bespreken met je 

buddy! 
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