
 

 

Minkema Talkshow 
Online kennismaking met het vo 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Door de coronamaatregelen waren de mogelijkheden voor ouders van groep 7&8 beperkt om 
een bezoek te brengen aan middelbare scholen om geïnformeerd te worden over de 
mogelijkheden voor hun zoon of dochter.  Om hen toch te voorzien van informatie en ook een 
sfeerbeeld te geven van de school heeft het Minkema College te Woerden hen op 29 oktober 
en 11 november 2020 een digitaal inkijkje gegeven door middel van een Minkema Talkshow. Er 
was een Talkshow gericht op de havo/vwo-opleidingen en een gericht op het vmbo. 
 
Met medewerking van leerlingen & collega’s is een gevarieerde programma gemaakt waarin 
diverse aspecten van het onderwijs de revue passeerden. Twee ‘talkshow hosts’ (directeur 
onderwijs en een afdelingsleider) ontvingen aan tafel gasten die vertelden over bijv. het 
onderwijsprogramma, de ondersteuning, de doorstroommogelijkheden en de buitenschoolse 
activiteiten die men kan verwachten op de school. Gesprekken werden afgewisseld met 
filmopnames van diverse schoolactiviteiten, waaronder ook een vlog van een brugklasleerling 
en een VR-tour.  
 
De talkshow was vooraf opgenomen, maar werd via een live-verbinding uitgezonden zodat de 
kijkers live vragen konden stellen via een chatfunctie. 
 
In totaal hadden ruim 1.000 mensen zich aangemeld voor de Talkshows. 

  

Tips 
 
 

Voor het organiseren van de Talkshow is een goed draaiboek van groot belang en een goede 
technische partij. Wij hebben er voor gekozen om de Talkshow vooraf op te nemen en live 
vragen te beantwoorden, maar uiteraard kan de gehele Talkshow ook live plaatsvinden. Wij 
hebben daar niet voor gekozen omdat dit een te grote technische uitdaging was: verschillende 
cameraposities, tussentijds tonen van filmpjes en wisselen van gasten. 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☐ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☒ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☒ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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De opnamelocatie was op school maar voorzien van een groot green screen waarop diverse 
beelden konden worden getoond.  

  

Meer weten? 
 
 

Terugkijken talkshow vmbo:  https://youtu.be/dAJeM3LrqoI 
Terugkijken talkshow havo/vwo: https://youtu.be/yKbh1Dpbrmg  
Zie ook het praktijkvoorbeeld Minkema Mindmap 

  

Contactpersoon Marieke Langeslag-Loomans, communicatieadviseur, m.langeslag@minkema.nl  
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