
 

 

Voorlichting studiekeuze à la Jinek 
Live talkshow over de overstap naar het hbo 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Om aankomend studenten ondanks Corona toch goed voor te lichten over de opleidingen waaruit zij 
kunnen kiezen, heeft Hogeschool Inholland tijdens de open dagen op meerdere locaties talkshows 
georganiseerd. In dit praktijkvoorbeeld gaan we uit van de locatie Haarlem omdat zij de eersten waren 
die zijn gestart met dit idee,  zij gaven de talkshow de titel ‘Inholland Haarlem Live!’                                      
Tijdens deze talkshow vond er een Tafelgesprek plaats met studenten van verschillende opleidingen.  
Per domein zaten vier studenten aan tafel die het gesprek aan gingen met in dit geval alumnus                 
Donny Keizer. In het gesprek kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen naar voren, zoals 
bijvoorbeeld: studiekeuze, de overstap van vo/mbo naar hbo, studieverenigingen en nog veel meer.                                                                                   
Daarna werden op meerde locaties van Hogeschool Inholland dergelijke sessies vanuit verschillende 
domeinen georganiseerd.  
 
Een belangrijke doelstelling van de talkshow was om de spanning bij studiekiezers weg te nemen en ze 
te laten zien en horen hoe studenten hun eigen studiekeuze hebben ervaren en wat ze zelf lastig 
vonden bij het maken van keuzes. Dat studiekiezers zich kortom geen zorgen hoeven te maken en dat 
het (meestal) goed komt! 

  

Tips 
 
 

• De techniek is bij het organiseren van dit soort evenmenten erg belangrijk: zorg voor een 
goede livestream en kwaliteit beeld, licht en geluid. 

• Zorg voor een host die vrij kan praten en zichzelf kan zijn.                                                                                                                                                                                                      
• Kijk de filmpjes van deze studiekeuzeactiviteit. 

  

Meer weten? 
 

Link naar de meest recente aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=SpbbkLaE7pA&t=24s   
Link naar sessie over overgang havo – hbo https://www.youtube.com/watch?v=nnRr7gUNqJc   

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 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SpbbkLaE7pA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=nnRr7gUNqJc
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 Link naar sessie over overgang mbo - hbo https://www.youtube.com/watch?v=llokY8uhfCk  

  

Contactpersoon Michiel Dijkstra, michiel.dijkstra@inholland.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=llokY8uhfCk
mailto:michiel.dijkstra@inholland.nl

