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Bij deze oefening krijgt één student opdracht een andere student te interviewen, voor de klas. 
De klasgenoten bekijken het interview en beantwoorden na afloop de vragen, zoals die bij de 
uitwerking van deze opdracht staan.

Context
De concurrentiestrijd tussen universiteiten en hogescholen is hevig. Het aantal jongeren daalt 
en bovendien is een studie niet aantrekkelijker geworden door maatregelen als studieduur-
verkorting, tempobeurs en verlaging of opheffing van de studiebeurs. Dat betekent dalende 
studentenaantallen. Overal lonken onderwijsinstituten naar de gunsten van steeds minder aan-
komend studenten. Het College van Bestuur van jouw universiteit of hogeschool heeft daarom 
geld uitgetrokken om de voorlichting aan potentiële eerstejaars ‘wervender’ op te zetten om zo 
meer studenten aan te trekken..
Aan een actief voorlichtingsbeleid zitten nogal wat haken en ogen. Aan de ene kant gaat het 
erom zo veel mogelijk studenten aan te trekken. Daarvoor moet studeren dus aantrekkelijk 
worden gemaakt. Aan de andere kant moet de voorlichting zo eerlijk en zo objectief mogelijk 
zijn. Er mogen geen valse verwachtingen worden gewekt. Het feit dat de studierechten zijn 
teruggebracht van zes naar vier jaar, maakt het des te belangrijker dat studenten direct op de 
goede plek terechtkomen. Switchen van studie is bijna onmogelijk geworden. Bovendien, als 
veel studenten al snel hun studie staken, is dat ook slecht voor de naam en de financiën van 
de onderwijsinstelling. 

Casus
De afdeling Voorlichting wil een voorlichtingsbrochure uitbrengen om middelbare scholieren 
(uit de bovenbouw van het vwo) te interesseren voor jouw studie. Daarin wil men ook spontane 
uitspraken van huidige studenten opnemen. Het hoofd van de afdeling Voorlichting vraagt jou 
om voor dat doel studenten kort te interviewen. De centrale vraag voor die interviewtjes is: 
Wat maakt voor jou de studie … interessant en aantrekkelijk? Het is de bedoeling daarbij het 
accent te leggen op de studie(inhoud) zelf, dus niet op het studentenleven in het algemeen of 
nevenactiviteiten. 

Opdracht
Interview een medestudent ca. 5 minuten. Je doel is om hem/haar een positief, realistisch en 
‘publicabel’ antwoord op de centrale vraag te ontlokken. Degene die je interviewt is daarop niet 
voorbereid. Maak vooraf een interviewguide. 


