
 

 

Een podcast met oud-leerlingen: 
Verhalen uit de eerste hand over studiekeuze en overstap 
 
 

 

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Op het Udens College bedachten ze door het opnemen van podcasts een nieuwe manier om 
in gesprek te gaan met oud-leerlingen. 
Omdat het door Corona lastiger was om oud-leerlingen in de school uit te nodigen, ontstond 
het idee om hun verhalen over studiekeuze en overstap op een andere manier bij de 
leerlingen te krijgen. Oud-leerlingen die zijn doorgestroomd naar het mbo en naar de havo, 
vertellen in een podcast (die via Spotify is te beluisteren) over allerlei interessante zaken die 
te maken hebben met hun vervolgstap. Bijvoorbeeld over hoe ze de oriëntatie en de overstap 
naar het mbo hebben aangepakt en ervaren, wat de opleiding inhoudt, hoe het onderwijs bij 
hun vervolgopleiding eruit ziet en wat de verschillen zijn met hun vroegere school. Ook 
praktische zaken zoals bijvoorbeeld de reis naar hun nieuwe school, komen aan bod. 
 
Leerlingen uit de vierde klas luisteren naar deze podcasts als onderdeel van het LOB-
programma en maken er een opdracht over. Ze moeten in ieder geval twee podcasts kiezen. 
Het voordeel van een podcast is dat deze op een eigen te kiezen tijdstip te beluisteren is en 
toch informatie biedt uit de eerste hand, namelijk van de oud-leerling zelf. Verder is de 
podcast breed toegangkelijk en kunnen bijvoorbeeld ook ouders er in hun eigen tijd en tempo 
naar luisteren. 
Verder is het natuurlijk helemaal van deze tijd! 

  
 
 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
 
Thema(‘s)  
☒Alumni 
☐Arbeidsmarktinformatie 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☒LOB-programma                                     
☐Ouderbetrokkenheid 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze              
☐Regelgeving en kaders 
☐Visie, beleid en kwaliteit 
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Tips 
 
 

• De podcast als werkvorm werkt goed als je dit opneemt als onderdeel van het LOB-
programma, met voorbereiding en reflectie. Begeleiding hierbij is belangrijk omdat een 
leerling er wel toe aangezet moet worden.  

• Je moet toegang hebben tot een database van uitgestroomde leerlingen (alumni-beleid). 
• Het aanschaffen van goede podcast-apparatuur is belangrijk 

  

Meer weten? 
 
 

Dtv Nieuws - Marah vertelt over haar fashionstudie in podcast Udens College 
 
https://dtvoss.b-cdn.net/9fd7dee5-3835-40df-a09b-87f4807059ca_1080.mp4 
 
https://open.spotify.com/show/3FmWDiXd5nNHjhEix1YVNZ?si=8bf6535754524514  

  

Contactpersoon Yvette van Wijk  y.vanwijk@udenscollege.nl  

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/marah-vertelt-over-haar-fashionstudie-in-podcast-udens-college
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