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Ambassadeurs over 
de onderwijsbeurs
“We hebben altijd de waarde en het 
belang ingezien van de Onderwijs- 
en Studiekeuzebeurzen”



Na een tijd van gedwongen afwezigheid mogen de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen weer doorgaan! Voor jongeren 
geldt een beursbezoek als de eerste stap in de oriëntatie op het vervolgonderwijs. In grote getalen bezoeken zij de beurs. 
Een deel komt klassikaal onder begeleiding van een decaan of mentor. Een ander deel met ouders of op eigen initiatief.

Zij maken kennis met het aanbod aan (hoge)scholen, universiteiten en leerwerkplekken. Hier loopt de student van 
de toekomst. Voor veel onderwijsinstellingen en (leerwerk)bedrijven gelden de beurzen dus ook als een eerste 
live contactmoment met deze toekomstige studenten. Het is een uitgelezen kans voor jouw instelling om aan 
naamsbekendheid te winnen en leerlingen kennis te laten maken maken met jouw opleidingen of bedrijf. 

Het is echter goed voor te stellen dat jij je afvraagt wat een beursdeelname oplevert en wat de meerwaarde ervan is. 
Daarom leggen vier ervaren exposanten in deze case uit waarom zij al jaren achtereen deelnemen, wat zij eruit halen en 
waarom zij anderen aanraden deel te nemen aan de beurzen.

”We hebben altijd de waarde en  
het belang ingezien van de Onderwijs-  

en Studiekeuzebeurzen”

De vier ambassadeurs zijn: 

· Petra Kivit – HAS Hogeschool 
 Neemt deel aan Onderwijsbeurs Zuid en  
 Studiekeuzebeurs Midden

· Frank van Duist – Techniek College Rotterdam 
 Neemt deel aan Studiekeuzebeurs West.

· Peter van der Arend – Hout en Meubileringscollege  
 Neemt deel aan Studiekeuzebeurs West en -Midden en  
 heeft eerder deelgenomen aan Onderwijsbeurs Zuid

· Marjan van Ganzenwinkel – TU Eindhoven  
 Neemt deel aan Onderwijsbeurs Zuid en -Noordoost
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De beurzen staan bij veel instellingen vast op de agenda. Voor hen is het ieder jaar het startpunt van de werving voor 
het volgende schooljaar. Maar waarom nemen zij deel? 

 
Peter doet al sinds het begin van Studiekeuzebeurs Midden en West mee en heeft ook op Onderwijsbeurs Zuid gestaan. 
“Het mbo Rijnmond platform in Rotterdam, waar ik inzit, heeft ervoor gezorgd dat Studiekeuzebeurs West door OGZ 
werd georganiseerd. OGZ zat toen al in Utrecht (Midden, red.) en Eindhoven (Zuid, red.). Wij wilden dat OGZ dit ook in 
Rotterdam ging doen. OGZ doet dit namelijk zo goed! Uiteindelijk is het gelukt: Rotterdam (West, red.) is een fantastische 
beurs geworden waar wij ieder jaar weer aan meedoen. Het is voor ons een ontzettend belangrijk moment om met 
toekomstig studenten in contact te komen en hen te informeren.”

Marjan van Ganzenwinkel (TU Eindhoven), maakt zo gezegd al jaren gebruik – al dan niet in raamconstructie met 
andere universiteiten – van de gastvrijheid van de Onderwijsbeurzen en de organisatie erachter. “Wij exposeren op 
Onderwijsbeurs Zuid en -Noordoost. Wij doen al heel lang mee. Wij zijn destijds geloof ik gecontacteerd via de post – zo 
ging dat toen. Wij besloten toen deel te nemen vanwege de locatie. Als TU Eindhoven kun je gewoon niet wegblijven van 
de Onderwijsbeurs Zuid (die voorheen in het Beursgebouw in Eindhoven plaatsvond).

Wij staan daar echt om leerlingen en hun ouders verder te helpen in de studiekeuze. We vangen wel leads af, maar in 
tegenstelling tot een aantal jaar geleden is dat niet het primaire doel. We spelen nu echt meer in op kwaliteit. We zagen 
namelijk dat de stap tussen de ontmoeting op de beurs en de daadwerkelijke inschrijving een te grote stap was.”

Petra Kivit benoemt dat Onderwijsbeurs Zuid enorm belangrijk is voor de naamsbekendheid van HAS Hogeschool en voor 
het verzamelen van leads. “Omdat wij het belangrijk vinden om al vroeg in dat traject zichtbaar te zijn, doen wij elk jaar 
weer mee. Voor ons zijn de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het uitbreiden 
van onze naamsbekendheid en onze werving. Je bent gewoon heel goed zichtbaar bij de 
 juiste doelgroep – de studiekiezer.”

”Voor een leerling is een beursbezoek vaak de eerste 
kennismaking met zijn vervolgopleiding” 

 - Frank van Duist, Techniek College Rotterdam
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“De beurs levert ons ieder jaar concreet resultaat op”
 
Deelname moet natuurlijk wel iets opleveren. Dat geldt ook voor alle geïnterviewde deelnemers. Gelukkig levert het hen 
stuk voor stuk resultaat op. We lichten hier één voorbeeld uit. Die van HAS Hogeschool.

HAS Hogeschool heeft de student journey nauwkeurig in kaart gebracht en heeft de resultaten van de beurs van de 
afgelopen twee edities met OGZ gedeeld. Petra: “We registreren gegevens van leerlingen die interesse tonen. Aan de 
hand daarvan kunnen we zien dat we best een behoorlijk aantal leads binnenhalen. Daaraan zie je dat je aanzienlijk veel 
bezoekers op je stand hebt. Wij meten ook wie van die bezoekers uiteindelijk afkomt op onze open dagen.” 

Ook voor Techniek College Rotterdam geldt dat zij er 
voor de zichtbaarheid staan. “Wij doen al zo’n zes à zeven 
jaar mee. Dat doen we omdat wij onszelf als merk willen 
profileren. Het is voor ons het meest belangrijke student-
event, onder meer omdat de beurs in Rotterdam zelf 
plaatsvindt en er komt een groot aantal bezoekers op af. 
We merken dat bezoekers ons goed kunnen vinden en dat 
we goede gesprekken hebben. Zo blijft het bij ons druk, 
ook tegen sluitingstijd. De beurs, en onze stand, worden 
goed bezocht.”

 

Marjan geeft aan dat de voorlichters voor een gedegen 
en inhoudelijk gesprek gaan. Om dat goed te doen, is een 
goede voorbereiding cruciaal. “Mijn standpersoneel wordt 
van tevoren erg goed gebriefd. We spelen in op kwaliteit, 
dus wordt in de eerste minuut van het gesprek met een 
leerling al gekeken of er een match kan zijn. Dat doen we 
vrij eenvoudig door te vragen of ze wiskunde b volgen 
en of ze interesse hebben in technische studies. Als een 
student geen wiskunde b heeft, verwijzen we ze door naar 
een andere universiteit.

Maar als ze wel het juiste profiel en interesse hebben, gaan 
we in gesprek en zoeken we samen uit welke opleidingen 
het beste passen. Als scholieren al weten voor welke 
studies zij zich interesseren, verwijzen we ze door naar een 
voorlichter van dat curriculum en gaan ze een verdiepend 
gesprek aan. Op de stand staan voorlichters van ieder 
curriculum dat we bieden.”

Alle geïnterviewden geven in meer of mindere mate aan dat zichtbaarheid bij de doelgroep een van de 
belangrijkste redenen is om ieder jaar weer deel te nemen. Goede zichtbaarheid zorgt er namelijk voor 
dat jongeren kennis maken met jouw instelling. Het zorgt ook voor nieuwsgierigheid en inloop op de stand. 
Lees verder om te zien wat dit concreet oplevert aan nieuwe contacten en doorstroom naar open dagen. 

De Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen 
inzetten als middel om zichtbaarheid te vergroten

”We spelen in op kwaliteit, dus 
kijken we in de eerste minuut al 

of er een match kan zijn.” 
 - Marjan Van Ganzenwinkel, TU Eindhoven 

Zoals je kunt lezen, hechten instellingen belang aan goed standpersoneel. Sommigen kiezen daarbij 
voor docenten, sommigen voor studentvoorlichters en weer anderen kiezen voor een hybride vorm. 
Zo zet HAS Hogeschool in op een hybride vorm omdat zij merken dat studentvoorlichters makkelijker 
aanspraak hebben met leerlingen. Als extra verdieping gewenst is, wordt er een docent aangehaakt. Zo 
zijn kwaliteit en conversie gewaarborgd. Welke vorm je kiest hangt af van jouw vooropgestelde doelen en 
de manier waarop jij je wilt presenteren.

Standpersoneel

04 Ambassadeurs over de onderwijsbeurs © OGZ  •  september 2021



Tijdens de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen is het mogelijk om middels een scanapparaat de 
badge van bezoekers te scannen – mits diegene daarvoor toestemming geeft. Hiermee vang je 
een aantal gegevens van de bezoeker af, zoals naam, emailadres, woonadres, opleidingsniveau 
en profielgegevens. Deze gegevens kun je gebruiken om bepaalde opvolgacties te doen, zoals het 
uitnodigen van leerlingen voor open- of meeloopdagen. 

Eenvoudig gegevens registreren

2018/2019
• 469 leads verzameld 
• 119 bezochten de open dag
• Een conversie van 25% 

2019/2020
• 539 leads verzameld 
• 115 bezochten de open dag
• Een conversie van 21% 

Cijfers HAS Hogeschool 2018/2019 en 2019/202

Dit zijn volgens haar lang niet enkel jongeren die al bekend waren met HAS Hogeschool. “Er zitten wel leerlingen bij die 
ons al op het netvlies hebben staan, maar er zijn ongeveer evenveel studiekiezers die zich echt komen oriënteren. Zij 
weten nog niet wat ze willen studeren en op welke school ze dat gaan doen.” 

 

“Je houdt er ieder jaar nieuwe studenten aan over” 

Onderwijsinstellingen kiezen voor deelname aan de beurs omdat het voor hen een efficiënte en effectieve manier is om 
een groot deel van de doelgroep in twee dagen te bereiken. Maar waarom bevelen zij de beurs aan?

Volgens Petra zijn er een aantal redenen: “OGZ bereikt altijd een grote groep studiekiezers, de juiste informatie 
wordt uitgevraagd die van ons van belang is. Tijdens de beurs kun je extra zichtbaarheid krijgen en je kunt een extra 
verdiepingsslag doen door een lezing te geven. Kortom: er zijn tijdens de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen talloze 
mogelijkheden om jouw organisatie in het daglicht te zetten. Dat wordt goed geregeld door OGZ.”

“Aan de hand van deze cijfers kun je goed zien  
hoe doeltreffend de beurs is.”

Dit is waarom Peter deelname aan de beurzen aanbeveelt. ”Het is eigenlijk heel simpel: je haalt altijd 
nieuwe studenten binnen. Het is een goed moment om te werven. Er komen veel belangstellenden die 
een opleiding zoeken.” 

Nieuwe studenten
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Frank kan de beurs om de volgende redenen aanbevelen 
aan onderwijsinstellingen die eraan denken om deel te 
nemen. “Het bezoekersaantal is enorm. Bovendien is 
de beurs heel logisch ingericht in verschillende zones. 
Hierdoor is het voor bezoekers meteen duidelijk waar 
je moet zijn voor welk onderwerp. Hierdoor kunnen we 
echt een verdiepingsslag maken met bezoekers. En iedere 
school is er in principe, groot of klein. Je moet erbij zijn.”

Ook biedt OGZ erg goede ondersteuning, niet alleen op het 
gebied van de vierkante meters, maar ook op het gebied 
van extra exposure. Via (sociale) media, offline campagnes, 
advertenties, extra blogs, etc.. Het is dus niet alleen de 
vloer die je huurt, maar ook alles eromheen. Dat werkt 
voor ons erg goed en ik maak er altijd gebruik van. OGZ 
biedt een compleet pakket.”  

Wat volgens Peter een groot voordeel is, is het grote decanennetwerk van OGZ. “Wat de beurzen sterk maken is dat OGZ 
de decanen achter zich heeft staan. Decanen zijn cruciaal in het betrekken van leerlingen. Zij zorgen ervoor dat leerlingen 
naar de Studiekeuzebeurs komen. Dat OGZ deze groep mee heeft, is een sterk punt. Wat ik tot slot goed vind is dat er op 
de zaterdag zoveel ouders meekomen. Dat levert altijd goede gesprekken op.” 

Marjan prijst de onderwijsbeurzen om een aantal redenen. “Het is een enorme beurs, OGZ heeft goede marketing-
campagnes lopen en de marketing is organisatorisch helemaal in orde. Bovendien ben ik erg onder de indruk 
van het aantal exposanten van alle opleidingsniveaus dat jaar in jaar uit exposeert, ondanks alle economische en 
maatschappelijke veranderingen.

Het is bovendien mooi dat je als leerling op de Onderwijsbeurs verder kunt kijken dan alleen jouw eigen niveau. Ik vind 
dat je dat als organisatie open moet benaderen, en dat is jullie kracht! Vmbo’ers kunnen onze stand evengoed bezoeken. 
Die weg is misschien wat langer, maar dat is net zo goed! Het maakt eigenlijk niet meer uit welk pad je kiest, als de weg 
maar open is, dat is het belangrijkst. Iedereen is welkom om een universitaire opleiding te doen, of het nou bij ons is of bij 
een andere universiteit.” 

” OGZ bereikt altijd een grote groep studiekiezers” 
 – Peter van der Arend, Hout en Meubileringscollege Rotterdam

”Op de Onderwijsbeurs kan een studiekiezer verder kijken 
dan alleen zijn of haar eigen niveau.” 

 – Marjan van Ganzenwinkel, TU Eindhoven
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Conclusie
De vier (onderwijs)instellingen hebben elk afzonderlijk van elkaar de waarde van de beurzen kenbaar gemaakt. De 
Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen worden gezien als waardevolle momenten om initieel contact te leggen met 
toekomstige studenten. De beurzen voegen dus voor zowel mbo-, hogescholen als universiteiten veel toe: elk jaar 
behalen zij concrete resultaten: van open dag bezoeken tot daadwerkelijke inschrijvingen. Voor een belangrijk deel zijn 
deze momenten volgens de geïnterviewde deelnemers terug te herleiden naar de beurzen van OGZ, die, op 2020 na, elk 
jaar in het najaar gehouden worden. Of, zoals Frank van Techniek College Rotterdam zegt: “Iedere school is er in principe, 
groot of klein. Je moet erbij zijn.”

Met hartelijke groet,

T. +31 (0) 40 - 297 94 94       E.   info@onderwijsbeurzen.nl            

W. www.onderwijsbeurzen.nl

Projectteam Onderwijs

Ben jij geïnteresseerd geraakt in deelname aan de Onderwijs- 
en Studiekeuzebeurzen? Neem dan contact op met het 
Onderwijsteam van OGZ en bespreek samen met ons de opties. 
Wij helpen je graag!
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