
Je studenten inzetten als 
ambassadeurs… the right way!



Van student naar ambassadeur 

Een groep student-voorlichters hebben is één... Een betrokken team dat daadwerkelijk vanuit 
persoonlijk enthousiasme zijn of haar opleiding vertegenwoordigd is twee. Tel daar een 
gedegen voorbereiding bij op en je hebt een team van gedreven ambassadeurs waar de 
(middelbare school) jeugd wat aan heeft!  

Het kiezen van een goede studie is geen gemakkelijke opgave. Dat is niets nieuws. Vaak 
worden scholieren overspoeld met adviezen en informatie over tal van studies in de laatste 
twee jaar van hun middelbare schooltijd. Het is bij veel roc’s en hogescholen bekend dat 
studenten hier goed bij kunnen helpen. Sterker nog; we hebben in de afgelopen jaren vaak 
gehoord en gemerkt dat voorlichting, adviezen en informele gesprekken van en met ervaren 
studenten, de jeugd een goed beeld geeft over wat je van een studie kan verwachten. 
Daarnaast kunnen ze zich aan de studenten spiegelen en dat... is met een docent toch wat 
lastiger. Begrijp ons niet verkeerd, een docent kan en is in het proces van studiekeuze voor een 
scholier nog steeds van waarde. Het stellen van de juiste vragen, het toegankelijk maken van 
de vakkennis en het geven van vertrouwen aan een (twijfelende) jongere zijn hier goede 
voorbeelden van.  

Het aantrekken van de juiste student voor de juiste opleiding is iets waar wij veel ervaring mee 
hebben. Natuurlijk, op basis van de tientallen projecten, trainingen en campagnes geven we 
adviezen ‘over wat je beter wel en niet kan doen als opleiding en/of school om de harten van 
de potentiële leerlingen te raken’, maar vaker zijn we betrokken bij het opzetten van een 
campagne, het trainen van ambassadeurs en het organiseren van nieuwe 
voorlichtingsactiviteiten en events in de school. Daar waar wij ons het beste voelen. In de 
school, samen met studenten en docenten mooie projecten bedenken, leuke trainingen 
geven en resultaat boeken met onze campagnes.  

Met deze samenvattende brochure schetsen we de weg naar succesvol voorlichten door 
studenten met Team Ollie aan je zijde. Een weg die simpel is. Toegankelijk voor studenten en 
docenten, met ons kun je lachen. We leggen de lat hoog, maar je weet altijd waar je aan toe 
bent. Als geen ander kunnen we door de ogen van studenten kijken naar processen, 
leertrajecten en -misschien nog wel belangrijker- samen met hen nieuwe manieren bedenken 
om voorlichting aansprekende en effectiever te maken. 



“Ik merk dat ze veel meer op hun 
gemak zijn in hun eigen klas, waardoor 
ze ook vragen durven te stellen. Je ziet 

dat ze meer geïnteresseerd worden.”  

Ambassadeur Lars, 2e jaars student 
Financiële  administratie  



Wat kan een aanleiding zijn om met ambassadeurs te gaan werken? 

In de afgelopen jaren hebben wij op verschillende manieren ambassadeurs ingezet om scholen te 

ondersteunen met het:  

1. effectief promoten van sectoren die kampen met een imagoprobleem, zoals techniek en zorg 

2. verhogen van het aantal aanmeldingen i.v.m. concurrentie, leegloop of een andere reden  

3. succesvol op de kaart zetten van nieuwe opleidingen, projecten en/of concepten  

 
Voor elke uitdaging hebben we trainingen op maat ontworpen, zodat de ambassadeurs optimaal 

worden voorbereid. Daarnaast zullen we vooraf goed onderzoeken welke elementen hier nog aan 

toegevoegd kunnen worden.   

De waarde van Ollie’s ambassadeurstraject 

In onze (ambassadeurs)trajecten ligt de focus altijd op het bieden van een kwalitatieve meerwaarde 

van leerlingen en studenten aan het (studie)keuzeproces voor de potentiële nieuwe leerling. Het 

gevolg is dat de aanmeldingen vaak toenemen, het imago van de school verbetert, leerlingen een 

bewustere keus maken en reclamepraatjes definitief plaatsmaken voor goede gesprekken.  

Als geen ander weten we hoe effectief het verhaal van jongeren kan zijn. Studenten die over hun 

school presenteren en vertellen tijdens voorlichtingen en open dagen is geen nieuw concept. Het is 

eigenlijk ondenkbaar dat studenten géén rol spelen op deze momenten, aangezien ze als geen ander 

contact kunnen maken met hun (iets jongere) leeftijdsgenoten en het studiekeuzeproces 

toegankelijker kunnen maken voor studiekiezers. We zien dan ook steeds vaker dat studenten 

prominent worden ingezet tijdens open dagen.  
 
In het ambassadeursproject dat wij hebben ontworpen worden studenten o.a. actief voorbereid op de 

wervingsactiviteiten die de desbetreffende school heeft lopen. Denk aan open dagen, meeloopdagen, 

orientatie-workshops en externe voorlichtingen. De waarde van onze trainingen zit ‘m in de 

echtheid ervan. De situaties die ze oefenen staan hen echt te wachten. De spanning die ze 

voelen op weg naar een klas vol VMBO’ers kennen we en creëren we daarom in onze training. De tips 

die we hen geven (en zij elkaar) zijn waardevol, duidelijk en smaken naar meer. De training geeft hen het 

vertrouwen dat ze serieus genomen worden en de klus waar ze zich voor hebben aangemeld belangrijk 

en waardevol is. En... dat is ook zo. 



Daarnaast voegen wij hier graag een extra element aan toe: persoonlijke interactie op een 

middelbare school in de schooltijd  van de leerlingen.  De ambassadeurs worden voorbereid 

op een bezoek aan een middelbare school waarbij ze het gesprek aangaan omtrent schoolkeuze, 

verwachtingen en prestaties. Op een laagdrempelige manier krijgen de middelbare scholieren 

persoonlijke voorlichting en tips om hun overstap naar het MBO iets inzichtelijker (en minder eng) te 

maken. Het effect hiervan is ongeëvenaard. Deze speeddates worden aangeboden in de pool van 

toeleverende middelbare scholen. Deze scholen kunnen aangeven of ze behoefte hebben aan deze 

speeddates, zodat we deze in kunnen plannen tezamen met de desbetreffende school.  

De 4 fasen van het ambassadeurstraject 
 
Een algemene weergave van hoe een ambassadeurstraject eruit ziet voor een college/school wordt 

hieronder weergeven. 

Fase 1.  
werving

september   
De school/college gaat op zoek naar enthousiaste 
studenten, zodat er voldoende ambassadeurs zijn om 
de scholen te kunnen bezoeken. Een groep van ±25 
studenten is een goed aantal, afhankelijk van het 
aantal betrokken colleges. Per speeddate hebben we 
aan een vijftal voldoende. 

Fase 2.  
training

september-april  (doorlopend) 
In deze fase geven wij vier trainingen aan de groep 
ambassadeurs. Ze leren hoe ze gesprekken op gang 
kunnen brengen, welke vragen ze kunnen stellen, 
binnen welk kader ze advies kunnen geven en hoe ze 
hun eigen studiekeuzeproces aan de scholieren  
kunnen spiegelen. 

Fase 3.  
workshops

december - maart (optioneel) 
In medio oktober presenteert de school het aanbod 
van de ambassadeurs aan de middelbare scholen. 
Vanaf dit moment plannen we de workshops in en 
gaan we in groepjes van 5 a 6 ambassadeurs de 
scholen bij langs om de speeddates te doen. 

Fase 4.  
evaluatie & 

follow up

mei   
Medio mei evalueren we het jaar samen met alle 
betrokken ambassadeurs, docenten en medewerkers. 
Op basis van deze input bepalen we o.a. wat de 
gewenste aanpassingen zijn op een vervolgtraject en 
welke rol ambassadeurs hierin willen vervullen.



Varianten 

Scholen kunnen ervoor kiezen zich te focussen op één opleiding, sector of de voorkeur geven om 

vanuit alle colleges ambassadeurs te leveren. Afhankelijk van het doel van de school passen wij de 

opzet aan - we hebben vrijwel overal ervaring mee.  Daarnaast is het voor de scholen mogelijk om zelf 

te kiezen waar ze de hulp van Ollie het beste kunnen gebruiken. Hieronder 3 varianten die we 

aanbieden.  

 
1. training  (€)  
Een school kan kiezen voor alleen trainingen. Ollie komt dan drie trainingen geven aan de 

ambassadeurs om hen optimaal voor te bereiden op de wervingsactiviteiten die de school elk jaar 

initieert. 
 
2. training en workshops (€€) 
We geven dan bovenstaande trainingen. Daarnaast zullen we workshops op locatie (middelbare 

scholen) voorbereiden en als begeleider van de groep ambassadeurs optreden. We spreken hierbij van 

tevoren een aantal workshops af die door ons worden begeleid om het stokje daarna over te geven 

aan een docent/medewerker van de school, zodat de logistieke afstemming en het contact bij de 

school blijft.  

3. building a community (€€€) 
De school kiest ervoor om de training, workshops en tussentijdse communicatie aan Ollie uit te 

besteden. Dit betekent dat we ook zorgdragen voor de continue communicatie en afstemming met 

ambassadeurs en middelbare scholen. Daarnaast voegen we gedurende het jaar tussentijdse 

evaluatie-bijeenkomsten toe om de voortgang te monitoren en het teamproces van de 

ambassadeurs te boosten.  

Referenties 
 
Ollie heeft ambassadeurstrajecten lopen bij vrijwel alle colleges van het ROCvA en ROC van Flevoland, 

het ROC Nijmegen, CNV Jongeren en heeft daarnaast goede resultaten geboekt in opdracht voor alle 

technische opleidingen van het Technova College, voorheen ROC A12. 
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