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Over zo’n 1,5 maand gaan weer duizenden studiekiezers de knoop doorhakken en zich 
aanmelden voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs. De één is al overtuigd van 
zijn keuze, de ander twijfelt nog.  

Met ruim een miljoen bezoeken per jaar weten de studiekiezers onze website goed te 
vinden als het gaat om het oriënteren op je studiekeuze. Het laat zien dat het onderwerp 
studiekeuze sterk leeft bij de studiekiezer, maar ook maatschappelijk krijgt het onder-
werp steeds meer aandacht. Recente ontwikkelingen als het invoeren van decentrale 
selectie in plaats van loting, de studiekeuzecheck en het sociaal leenstelsel vragen om 
heldere informatie. Wat betekent dit voor de studiekiezer en de manier waarop zij haar 
keuze gaat maken?

Iedereen die vandaag aanwezig is bij deze conferentie probeert vanuit zijn of haar 
vakgebied een steentje bij te dragen aan het studiekeuzeproces van deze jongeren. Alle-
maal proberen we de studiekiezer te helpen bij het ontdekken wat bij hem of haar past. 
Dat is wat ons aan elkaar verbindt vandaag en in de toekomst.

De studiekiezer is immers gebaat bij een soepele aansluiting van het voortgezet en mid-
delbaar beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs. Vandaar ook ons centrale thema: 

SAMEN OP WEG NAAR EEN GOEDE AANSLUITING

Donatello Piras daagt u uit aan de hand van stellingen om uw mening te vormen én te 
delen. Interactie en ervaringen uitwisselen staan daarbij centraal. In de middagsessies 
hoeft u niet achterover te leunen, maar wordt uw inbreng graag gehoord. 
Aan het eind van de dag draaien we de rollen om. Studentenorganisaties ISO, LSVb en 
JOB en scholierenorganisatie LAKS houden ons een spiegel voor. Concluderen zij dat 
we goed op weg zijn of krijgen wij nieuwe inzichten om de aansluiting te verbeteren? 

Wij wensen u veel plezier vandaag! 

Namens Studiekeuze123,

 VOORWOORD 

Ingrid Kolkhuis Tanke
Directeur Studiekeuze123

ONLINE,
MENING DELEN, 
TWITTER MEE!

+
#SKconf2016
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 PROGRAMMA 

 09:30 – 10:00   Inloop, ontvangst en registratie

 10:00 – 10:15   Welkom en opening – Johan Friso Foyer  
 Ingrid Kolkhuis Tanke - Studiekeuze123

 10:15 – 12:30  Ochtendsessie – Johan Friso Foyer  
 Gemeenschappelijke discussie o.l.v. Donatello Piras, incl. pauze

 12:30 – 13:30   Lunch 

 13:30 – 14:15   Middagsessies ronde 1

 15:15 – 15:45   Forumdiscussie – Johan Friso Foyer
 De dag samengevat door scholieren en studenten

 15:45 – 16:00  Afsluiting – Johan Friso Foyer

 16:00 – 16:30  Borrel

 14:15 – 14:30  Zaalwissel

 14:30 – 15:15  Middagsessies ronde 2

WORKSHOPTITEL SPREKER(S) ZAAL

Associate degree in Flevoland
Jaap ten Have &  
Ancella Evers-de Boer

110

Het oriëntatiegedrag van  
studiekiezers

Corine Sonke 111

De studiekeuzecheck: 
voor wie werkt het?

Rutger Kappe &  
Eline Vis

112

Zien, voelen en ervaren 
in de beroepspraktijk

Hanneke Santegoets & 
Jeannette Timmermans

115

Ga je er tussenuit? Kasia Bruning & Nilay Avar 116

Uitval en switch tijdens het 
eerste studiejaar: wat kan hieraan 
gedaan worden?

José Mulder
Johan 
Friso 
Foyer

WORKSHOPTITEL SPREKER(S) ZAAL

Tour op Studiekeuze123.nl  Joeri Nortier 110

Proefstuderen als studiekeuzecheck?  Susan Niessen 111

Studiesucces onder mbo- 
doorstromers is zorgwekkend.  
Hoe stimuleer je succes op het hbo?

 Jolanda Mo & Hans Mackaaij 
& Niek Schaper

112

Decentrale selectie – 
de toegankelijkheid waarborgen

Maarten Derksen & 
Lisette Kouwenhoven

115

Nieuwe toelatingseisen pabo: hoe 
bereiden we leerlingen goed voor?

Jacqueline de Schutter 116

Studiekeuze op basis van interesses Djurre Holtrop & Corine Sonke
Johan 
Friso 
Foyer
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 OCHTENDSESSIE: 10:15 - 12:30 (INCL. PAUZE) 

SAMEN OP WEG NAAR EEN GOEDE AANSLUITING 
INTERACTIEF DEBAT - JOHAN FRISO FOYER
Dagvoorzitter Donatello Piras 

In een gemeenschappelijke discussie bespreken we de (on)mogelijkheden voor een 
goede aansluiting. Donatello Piras, discussieleider bij het Nederlands Debat Instituut, 
snijdt onder meer de thema’s LOB, arbeidsmarkt en studiekeuzecheck aan. Aan de 
hand van (pittige) stellingen daagt hij u uit uw mening te geven en te delen.

Laat van u horen
Reageren op een stelling kan via de microfoons in de zaal. Maar ook via uw 
smartphone of tablet. Alle input is direct terug te vinden op de schermen in de zaal. 
Tijdens het debat besteedt de discussieleider ook aandacht aan uw digitale stem. 
Dus praat mee en laat van u horen! 

Hoe het werkt
U logt met uw tablet of smartphone in op het wifi-netwerk BuzzMaster. Instructies 
daarvoor krijgt u bij binnenkomst. Na inloggen kunt u stemmen op stellingen, 
commentaar geven of vragen stellen. De BuzzMaster-moderator zorgt ervoor 
dat input op de schermen in de zaal verschijnt of legt opmerkingen voor aan de 
dagvoorzitter.

Donatello Piras - dagvoorzitter      
Donatello Piras is een veelgevraagd presentator, 
moderator en dagvoorzitter met jarenlange 
ervaring in binnen- en buitenland. Donatello 
is overtuigexpert, studeerde Communicatie in 
Rotterdam en liep stage bij CDA spindoctor Jack 
de Vries in de Tweede Kamer. Daarna werkte hij 
bij KLM en Inholland als communicatieadviseur en 
woordvoerder. In deze tijd deed hij ervaring op met 
crisis-, interne en corporate communicatie.

 NOTITIES 
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 ORIËNTATIEMETER - 
 HOE VER BEN JIJ MET JE KEUZE? 

De Oriëntatiemeter is de online test van 
Studiekeuze123 om te ontdekken in welke fase  
van het studiekeuzetraject iemand zit. 
Studiekeuze123 geeft per fase tips om  
stapsgewijs naar een goede keuze te gaan.   
Zie www.studiekeuze123.nl.

lift lift 

lift lift

1    2

2   1

Locatie: Jaarbeurs Meetup Event:
Datum:
Tekening: 

                  1e etage
ID: Kenmerk:

ZAAL 
115

ZAAL 
116

ZAAL 117 

Johan Friso Foyer 

ZAAL 
112 

ZAAL 
111  

ZAAL 
110 

 WAAR MOET U ZIJN? 

Ontvangst, lunch en borrel
Middengedeelte  

BEATRIXGEBOUW

Opening, ochtendsessie, 
forumdiscussie en afsluiting
Johan Friso Foyer 

Middagsessies
Johan Friso Foyer en zalen 
110, 111, 112, 115 en 116 

ORIËNTEREN,
VERDIEPEN,
KNOOP DOORHAKKEN

+
Doe de Oriëntatiemeter!




