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Wat willen 2.900 scholieren graag zien 
op online open dagen?
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Welke onderdelen vinden scholieren het interessantst?

Ouders meenemen naar online open dagen

Hoe lang mag een online 
opleidingspresentatie duren?

Hoe lang mag een webinar duren?

Conclusie

Bijlage

Welke informatie ontvangen scholieren 
voorafgaand aan het evenement graag?
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Inmiddels zijn we bijna een jaar onderweg met het 

organiseren van online activiteiten om scholieren 

te informeren over opleidingen. Hogescholen 

en universiteiten zijn afgelopen jaar druk bezig 

geweest met het bedenken van allerlei concepten 

om scholieren ook online te laten kennismaken 

met de opleiding en de onderwijsinstelling. 

Verschillende vormen zien we voorbij komen: online 

experiences, studiekeuzefestivals, live Q&A’s, online 

proefstudeerdagen en nog veel meer. 

Daarbij horen we ook nog veel vragen. Welke 

elementen mogen niet ontbreken? Hoe lang mag 

een activiteit eigenlijk duren? Nemen ze hun ouders 

mee? Wij vroegen het ze zelf!

• Hoe ver van te voren willen scholieren

geïnformeerd worden over een

voorlichtingsactiviteit?

• Welke informatie ontvangen scholieren

voorafgaand aan het evenement graag?

• Welke onderdelen vinden scholieren het meest

interessant?

• Nemen scholieren hun ouders mee tijdens een

online open dag?

• Hoe lang mag een online opleidingspresentatie

duren?

• Hoe lang mag een webinar duren?

Ruim 2.900 havisten en vwo’ers uit de 

bovenbouw gaven hun mening over de online 

voorlichtingsactiviteiten, Tabel 1. De verdeling 

tussen mannen en vrouwen is zoals altijd scheef: 

meer vrouwen doen mee aan dit soort onderzoeken 

dan mannen. In de analyse controleren we hiervoor, 

Tabel 3.

Scholieren vinden het belangrijk om het complete 

programma te ontvangen voorafgaand aan het 

evenement, Figuur 4. Ook hechten ze waarde aan 

een tijdschema, waarbij vwo’ers dat belangrijker 

vinden dan havisten. De helft ontvangt ook graag 

tips over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden. 

Wie de presentatie geeft, maakt ze niet heel erg uit. 

Dus tenzij de presentatie gegeven wordt door een 

grootheid in het vakgebied of door een influencer, 

adviseren we om deze informatie achterwege te 

laten. 

Opleidingspresentaties, een virtuele tour door 

het gebouw en een live Q&A met studenten zijn 

elementen die scholieren graag terugzien. Havisten 

hebben verder een voorkeur voor praktische 

workshops, vwo’ers krijgen liever een hoorcollege. 

1 op de 3 wil ook graag vragen stellen aan 

docenten, Figuur 5. 

Het eerste dat opvalt is dat meer dan een kwart van 

de scholieren nog nooit een online open dag 

bezocht heeft. Van de scholieren die wel een online 

open dag bezocht hebben, valt op dat havisten 

vaker hun ouder(s)/verzorger(s) meenemen dan 

vwo’ers: 26% van de havisten neemt altijd een 

ouder/verzorger mee, tegenover 17% van de vwo’ers, 

Figuur 6. 70% van de havisten neemt meestal tot 

altijd iemand mee, bij vwo’ers is dit de helft. 1 op de 5 

vwo’ers gaat altijd alleen. 

Bij het doorvragen naar hun redenen om niet 

alleen te gaan, zeggen scholieren vooral dat ze de 

mening van hun ouders belangrijk vinden. Vooral 

het extra paar ogen helpt hen met het nemen van 

een beslissing of een opleiding bij ze past. Maar ook 

zien we vaak terug dat scholieren zelf de beslissing 

nemen en daarom ook alleen naar een open dag 

komen. 

1 op de 3 havisten en vwo’ers vindt een uur de 

optimale tijdsduur voor een opleidingspresentatie, 

Figuur 7. Wat opvalt, is dat 48% van de havisten en 

vwo’ers liever een presentatie heeft van minder dan 

een uur. Minder dan 1 op de 5 vindt dat een 

presentatie meer dan een uur mag duren.
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Ook bij webinars geldt dat de meeste scholieren 

de optimale tijdsduur een uur vinden, Figuur 8. Een 

iets hoger percentage geeft aan dat een webinar 

1,5 uur mag duren. De vraag is hoe webinars en 

opleidingspresentaties van elkaar verschillen. Maar 

blijkbaar zit er dus wel een verschil in perceptie op 

basis van de naam. Stel, om een opleiding goed te 

presenteren, heb je meer dan een uur nodig. Dan 

kan het slim zijn om het te verpakken als een 

webinar. Scholieren staan bij webinars open voor 

een iets langere tijdsduur. 

• Informeer scholieren tenminste twee weken van 

te voren over evenementen die op de planning 

staan. Zo kunnen ze er rekening mee houden

in hun eigen planning en heb je nog wat ruimte 

om ze te herinneren aan deze voorlichtings-

activiteit.

• Scholieren ontvangen voorafgaand aan een 

evenement graag informatie over het 

programma, het tijdschema en tips om zich voor 

te bereiden. Wie de presentatie verzorgt, vinden 

ze minder interessant.

• Scholieren hebben interesse in 

opleidingspresentaties, ze willen gaan graag 

sfeer proeven d.m.v. een virtuele tour door het

gebouw en ze gaan graag in gesprek met 

studenten tijdens live Q&A’s. 1 op de 3 wil ook 

graag vragen stellen aan docenten. Vwo’ers 

hebben behoefte aan het volgen van een 

hoorcollege, havisten doen liever mee aan een 

workshop. 

• 70% van de havisten en de helft van de vwo’ers

geeft aan een ouder/verzorger meestal of altijd

mee te nemen naar een online open dag.

• De optimale tijdsduur voor opleidingspresentaties

en webinars ligt rond een uur, al vinden ook

veel scholieren een uur toch lang voor een

opleidingspresentatie. Voor webinars zijn ze

bereid om een grotere tijdsinvestering te doen.

Responsberekening

Aantal volledig ingevulde enquêtes 3.025

Waarvan verwijderd (buiten de doelgroep) 68

Netto respons 2.957

Havo 1.107

• Klas 4 576

• Klas 5 528

Vwo 1.850

• Klas 4 589

• Klas 5 658

• Klas 6 601

Tabel 1 Responsberekening.

Tabel 2 Verdeling over provincies.

Figuur 1 Verdeling van geslacht binnen de groep havisten. Figuur 2 Verdeling van geslacht binnen de groep vwo’ers.

Figuur 3 Wanneer willen scholieren geïnformeerd worden over 
een evenement?

Figuur 4 Welke informatie ontvangen scholieren graag voorafgaand 
aan het evenement? (N Responses (havo) = 2.561; N responses (vwo) 
= 4.716).

Figuur 6 Ouder(s)/verzorger(s) meenemen naar online open dagen. 
N = 2.175. 
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Anna (vwo 6): Ik neem ze ook mee naar een gewone 
open dag, dus ik neem ze nu ook mee.

Aniek (havo 5): Ik moet zelf de keuze maken voor een 
studie, ze kijken regelmatig mee maar verder beslis 

en kom ik alleen.

Rowena (havo 5): Zij weten wat goed voor 
mij is, natuurlijk mag ik zelf de keuze maken maar 

ze weten wel wat bij mij past en overleggen voor een 
keuze wordt hierdoor makkelijker. Soms vind ik het 
zelf lastig om een keuze te maken en heb hun hulp 

hierbij nodig.

Berekening weegfactor Weegfactor

Havo Man 1,57

Vrouw 0,75

onbekend 1

Vwo Man 1,63

Vrouw 0,73

onbekend 1
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activiteiten: wat zijn 
de behoeften 
van havisten en 
vwo’ers?
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Figuur 5 Welke onderdelen spreken je het meest aan? (N Responses (havo) = 3.778; 
N responses (vwo) = 6.638). Maximaal 4 antwoorden. 

Figuur 7 Wat is de optimale tijdsduur voor een opleidingspresentatie?

Figuur 8 Wat is de optimale tijdsduur voor een webinar?

Hoe lang van te voren wil je weten dat er een 
online open dag of meeloopdag plaatsvindt? 

Wat voor informatie wil je vooraf weten?

Neem je je ouder(s)/verzorger(s) mee naar een 
online open dag?

Welke onderdelen spreken je het meest aan?

Hoe lang mag een opleidingspresentatie 
tijdens een online open dag duren?

Hoe lang mag een online webinar 
maximaal duren?

Verdeling geslacht van havisten Verdeling geslacht van vwo’ers

Colofon

Verdeling over provincies

Limburg 55 2%

Noord-Brabant 396 17%

Utrecht 253 11%

Overijssel 174 7%

Drenthe 13 1%

Zeeland 91 4%

Friesland 69 3%

Zuid-Holland 613 26%

Noord-Holland 264 11%

Groningen 20 1%

Gelderland 374 16%

Flevoland 66 3%

Informeer scholieren twee weken voorafgaand aan 
het evenement over de datum

Ook bij online evenementen blijkt dat scholieren 

graag vooraf al willen weten wanneer een 

evenement plaatsvindt. De helft van de vwo’ers en 

45% van de havisten weet het liefst meer dan twee 

weken van tevoren wat er op de planning staat. 

Probeer ervoor te zorgen dat activiteiten tenminste 

twee weken van tevoren zichtbaar zijn, zodat 

scholieren de tijd hebben om een overweging 

te maken om wel of niet deel te nemen. In die 

twee weken kun je natuurlijk wel meerdere keren 

zichtbaar zijn bij scholieren om ze daadwerkelijk 

over te halen om zich aan te melden (misschien wel 

de avond ervoor), Figuur 3. 




