
 
 

Help! Ik kan niet kiezen 
Evaluatie masterclass 18 november 2019 

- 33 inschrijvingen, 25 aanwezige deelnemers 
- 7 deelnemers werden vergezeld door een ouder 
- 5 hbo- studenten als spelleiders  
- 2 studiekeuzeadviseurs  

 
Deelnemende scholen: 

- ROC Mondriaan 
- Lyceum Ypenburg (niet aanwezig) 
- Montaigne Lyceum (niet aanwezig) 
- Wateringse Veld college 
- Oranje Nassau College  
- Haags Montessori Lyceum 
- Dalton Voorburg 
- Edith Stein College 
- Veurs Lyceum  

 
Het event 
Op maandag 18 november vond de masterclass ‘Help! Ik kan niet kiezen’ plaats. Leerlingen vanuit de 
havo en het mbo kregen tijdens dit event de mogelijkheid om (zelf) kennis te vergaren over hoe je een 
studie kiest die bij je past en over hbo-opleidingen. Tijdens de masterclass waren studenten vanuit het 
hbo aanwezig om ondersteuning te bieden bij opdrachten en vragen van zowel leerlingen als ouders 
te beantwoorden. Voor vragen konden zij tevens terecht bij de aanwezige studiekeuzeadviseurs.  
 
Bevindingen van het event: 
Na afloop van de masterclass is aan de leerlingen gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Zij 
hebben daarop tips en tops ingevuld en de masterclass beoordeeld met een gekleurde smiley. 
Daarnaast is mondeling feedback uitgewisseld door middel van gesprekken tussen leerlingen, ouders, 
studenten en organisatoren. Onderstaande tekst geeft puntsgewijs inzicht in de belangrijkste 
bevindingen rondom de masterclass. 
 
Organisatie en faciliteiten 

- Leerlingen vinden het prettig als er meer (sta)tafels beschikbaar zijn om bij te staan.  
- Alle leerlingen waren positief over de persoonlijke benadering van de begeleiders vanuit het 

hbo. Zij hadden het gevoel dat er naar ze geluisterd werd en kregen daardoor meer inzicht in 
hun eigen kwaliteiten en vaardigheden.  

- De ruimte van de masterclass werd ervaren als rommelig. Er was geen duidelijke 
uitleg/informatie betreffende de looproute.  

 
Inhoud en programma 



- Leerlingen hebben de middag als nuttig ervaren. Zij konden na deze middag specifieker verder 
met zoeken naar de juiste vervolgopleiding.  

- De mogelijkheid tot het spreken met een studiekeuzeadviseur vond iedere deelnemer erg 
prettig. Veel deelnemers hebben door middel van dit gesprek verder richting kunnen geven 
aan de vervolgopleiding.  

- De inleidende presentatie door de hbo student kon niet worden bijgewoond door iedereen. 
Leerlingen gaven aan het prettig te vinden wanneer deze inleiding voor de gehele groep werd 
gegeven.  

- De diverse opdrachten werden als leuk en leerzaam ervaren, mede door de combinatie met 
een gesprek met een hbo-student. Daarnaast gaven leerlingen aan het leuk te vinden 
meerdere tests te kunnen maken. 

 
Suggesties volgende masterclass 
De feedback van leerlingen/ouders en de onderlinge gesprekken tussen organisatoren en studenten 
hebben een beeld gecreëerd voor de volgende masterclass: 
 
De deelnemers worden centraal opgevangen door een organisator, die ten minste tot een uur/drie 
kwartier na starttijd aanwezig blijft. Een andere optie is om de masterclass in een gemakkelijk 
bereikbare ruimte te laten plaatsvinden en bewegwijzering neer te zetten.  
De algemene opening door hbo-studenten vindt op twee momenten plaats om iedereen de kans te 
geven hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze introductie zullen de studenten vanuit hun perspectief 
vertellen wat belangrijk was bij hun keuze voor een vervolgstudie om zo een herkenningsveld te 
creëren bij de leerlingen.  
 
De masterclass begint met een centrale startopdracht (persoonlijkheidstest) waarna via een duidelijk 
aangegeven pad de leerlingen hun eigen weg kunnen vinden langs de opdrachten (bestaande en 
eventueel aangevuld met extra testen).  
Door middel van visueel lesmateriaal, dat is gekoppeld aan de afbeeldingen van bekijkjetoekomstnu.nl, 
wordt inzichtelijk gemaakt welke richting leerlingen op kunnen wanneer zij klaar zijn met hun 
opdrachten. Belangrijk hierbij is dus dat door middel van de beschikbare opdrachten gaandeweg een 
beeld wordt gevorm van een domein. 
De ‘help ik kan niet kiezen’-weg eindigt met een talentencirkel waarbij alle verkregen kennis en 
inzichten samenkomt in één afsluitende opdracht.  
 
Een toegevoegd onderdeel is hierbij de aanwezigheid van studenten vanuit alle domeinen zodat 
leerlingen gericht vragen kunnen stellen over een domein waar hun interesse naar uitgaat.  

 
Voor de studiekeuzeadviseurs is een plek ingericht met een bank/kussens waardoor een informele 
sfeer wordt gecreëerd. Hier kunnen leerlingen én ouders terecht met vragen die bij hen zijn 
opgekomen tijdens de ‘Help ik kan niet kiezen’-weg. Ook is een plek ingericht waarbij voor ouders.  
 
Den Haag, november 2019 
Spirit4you havo-mbo-hbo 


