
 

 

 
Momenteel is het niet mogelijk om kinderen mee te nemen naar de universiteit of naar de hogeschool. 
Toch is het heel waardevol om de kinderen ook een kijkje te geven in jullie leven als student. Hieronder 
zijn verschillende werkvormen te vinden die jullie daarvoor kunnen gebruiken.  

 
VIDEO PUZZEL OPDRACHT	 
Maak een filmpje op de campus. Laat daarin 10 typische studenten onderwerpen naar voren komen. 
Maak een kruiswoordpuzzel met daarop deze 10 woorden en stuur deze naar de docent om te printen 
voor de leerlingen. Na het kijken van het filmpje moeten ze deze typische studentenwoorden zoeken in 
de puzzel. Denk aan woorden als collegezaal, professor, tentamen etc.   

Hierna kun je bespreken wat deze woorden betekenen of eventueel in een studentenquiz verwerken.   

 
DE GROTE STUDENTEN PUB/KLASQUIZ – DIGITAAL AANWEZIG IN DE KLAS	 
Gebaseerd op een spel dat ook vaak tijdens de kennismaking gedaan wordt, maar dan uitgebreider. Je 
bent via een livestream aanwezig in de klas en presenteert als quizmaster.  

Iedereen kent het principe van een pubquiz, maar nu is het studentenleven het onderwerp. De kinderen 
werken, zoals altijd bij een pubquiz, in groepjes en iedereen krijgt hierin een taak. Bijvoorbeeld 1 iemand 
is verantwoordelijk voor het opschrijven van de antwoorden, 1 iemand moet de briefjes op tijd inleveren 
bij de docent etc.   

De docent kan vervolgens de antwoorden van de groepjes naar de studenten doorsturen zodat zij die 
achter de schermen kunnen nakijken en punten kunnen tellen.   

Zorg dat je ook ruimte in last om de kinderen vragen te laten stellen over het studentenleven. 

 
VLOGS	 
Maak als studenten allemaal een vlog met als onderwerp ‘Een dag in het leven van..’ waarbij allerlei 
verschillende momenten in een typisch studentenleven worden laten zien. De docent laat dit zien in de 
klas. Vraag de docent of de kinderen, gebaseerd op jullie vlogs, zelf ook een filmpje willen maken over 
hoe hun schooldag eruitziet. Ze kunnen daarbij vertellen over welke dingen ze aan het studentenleven 
leuker vinden dan bij hun op school en welke dingen minder leuk.   

 
MINI-COLLEGE 
Nodig een gastspreker uit om online een mini-college te geven aan de kinderen. Dit kan bijvoorbeeld een 
docent zijn van jullie eigen opleiding. Zorg daarbij dat er veel ruimte is voor de kinderen om vragen te 
stellen.  

 
(BUITEN) SPORTEN 
Zijn jullie van een studentensportvereniging? Dan kunnen jullie wellicht buiten een sportles organiseren 
voor de kinderen.  

Een andere optie is dat jullie een filmpje opnemen met instructies zodat kinderen jullie sport (thuis) zelf 
kunnen proberen. 
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