
 

Feiten event 2020      Feiten event 2019 

- 21 deelnemende havo-scholen    17 havo-scholen  
- 2500 bezoekende havisten    2000 bezoekende havisten  
- 188 mbo’ers     300 mbo’ers, ouders en belangstellenden  
- 6 deelnemende hogescholen   5 deelnemende hogescholen  
- Online event      Fysiek event  

 

Waardering evaluatie onder de bezoekers (5-puntsschaal) 

- Welke waardering geef he aan de mainstage van dit event (hbo-sectoren)?  - 3,61  
- Welke waardering geef je aan de filmpjes van de hbo-sectoren?   - 3,41  
- Welke waardering geef je aan de opdrachten van de hbo-sectoren   - 3,37 
- Welke waardering geef je aan de chatrooms van de hbo-sectoren?  - 3,56 
- Welke waardering geef je aan Kwaliteiten en Interesse plein?   - 3,44 
- Welke waardering geef je aan Wegwijs in het hbo plein?   - 3,02  

 

Deelnemende scholen per bestuur 

 

 

 
 
 

 

  

Deelnemende scholen per bestuur

Lucas Onderwijs 

Hofstad Lyceum

Zandvliet College 

Christelijk Lyceum De Populier

Edith Stein College 

Montaigne Lyceum

Stanislas College Pijnacker

Stanislas College Delft 

VO-Haaglanden

Lyceum Ypenburg

Haags Montessori Lyceum

Maerlant Lyceum

Segbroek College 

Rijswijks Lyceum 

Spinoza 

Veurs Lyceum Leidschendam

Dalton Voorburg

Sint Maartenscollege

Overig

Wateringse Veld College 

De Vrije School

Oranje Nassau College 

Christelijk Lyceum Delft

Vrijzinnig Christelijk Lyceum 

Rijnlands Lyceum 



Bevindingen event 2020 – algemeen  

Na het event hebben zowel leerlingen, decanen, mentoren en studenten hun bevindingen aan de 

organisatie gegeven (zowel per mail, enquête als mondeling). Hieronder de meest voorkomende en 

belangrijkste bevindingen per onderwerp geclusterd.  

Organisatie en faciliteiten  

- Datum van het event was goed getimed voor de vo-scholen; 
- Datum was voor hbo-scholen ook goed en fijn dat al de inhoud voor de zomervakantie gereed 

was (o.a. sectorfilms); 
- Projectmanagement, communicatie en voortgang zijn als zeer goed beoordeeld door zowel de 

hogescholen als de vo-scholen; 
- Event organisatie verliep goed, zeer goede samenwerking met de werkgroep van hogescholen 

en websitebouwer, filmcrew en technici; 
- De huisstijl en eventomgeving werd als zeer professioneel, hip, eigentijds en modern 

beoordeeld; 
- Het organiseren van een online event behelst een totaal andere discipline van het 

projectmanagement en is als zeer positief ervaren; 
- De startvideo haperde in het begin, dat werd door zowel de leerlingen als de scholen als 

vervelend ervaren; 
- Het werken met de studenten voor de livestream/chat is goed bevallen. De faciliteiten voor de 

studenten kunnen van tevoren beter door de organisatie geregeld worden en niet door de 
studenten zelf (teveel gedoe last-minute); 

- Studenten fysiek op 1 plek werkt prima. De verdeling 2 x livestream en 1 x chat was voldoende; 
- Studenten gaven allemaal aan het super leuk te vinden om mee te werken, wel vonden ze het 

lastig dat er weinig interactie was tussen hen en de leerling. 
 

Inhoud en programma 

- Hogescholen geven aan dat de samenwerking onderling goed en constructief was; 
- Hogescholen geven aan dat het hebben van vaste interne aanspreekpunten als zeer efficiënt 

en prettig is ervaren Hierdoor kan snel geschakeld worden;   
- Hogescholen geven aan dat het heel prettig was dat het inhoudelijke programma al voor de 

zomer rond was i.v.m. drukte september/corona-opstart etc;  
- Hogescholen geven aan dat ze het zeer bijzonder vonden dat het in zo’n korte tijd, weinig 

capaciteit gelukt is om een vernieuwend online event op te zetten; 
- Vorig jaar gaven hogescholen aan dat er per sector een inhoudelijke trekker moest komen, dat 

is gelukt en dat was een goede zet;  
- Vo scholen gaven aan tevreden te zijn over deze eerste online editie. Volgend jaar hier en daar 

puntjes op de i;  
- Studenten kunnen leerlingen nog beter stimuleren om vragen te stellen; 
- Sectorplein is als zeer positief ervaren (opdrachtjes, interactie, zelfkennis etc). De twee andere 

pleinen kunnen wellicht volgend jaar samengevoegd worden, dan hoeven er ook minder 
studenten aanwezig te zijn (of voor gerichtere vragen); 

- Het programma kan iets later beginnen (9.30 uur), handiger voor de opbouw en voorbereiding 
van het event. 15.00 stoppen was prima; 

- Event volgend jaar alleen voor mbo4 en havo5; 
- Hogescholen waren zeer tevreden over het event. Op de dag zelf hadden ze er weinig werk 

aan, maar kregen wel veel exposure.  
 

Oktober 2020 


