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Format hot topic college 

 

 
 
 

LOGO organisatie   

 

 
 

Organisatie  Wat voor organisatie/ instelling/ bedrijf is het? Naam en omschrijving  

Gastspreker(s) Wie is de gastspreker(s)?  

Contactgegevens  Contactgegevens gastspreker(s) telefoonnummer/e-mailadres  

 

Hottopic Naam of titel van de hottopic 

Aanleiding van de hottopic  Wat was de aanleiding van dit onderwerp/ hottopic?  

Doel  Doel van de hottopic?   

Datum  Datum hot topic college  

Locatie  Op locatie / online  

Tijd & duur Start- en eindtijd college en duur van het college in minuten   

Groepsgrootte  Maximaal aantal uitgenodigden  

Uitgenodigden  Wie zijn er uitgenodigd? Scholen/ docenten etc.  

  

Opbouw van het hot topic college 

Inleiding  Een pakkende opening waarin je de hottopic introduceert en de aandacht 

van de studenten trekt. Maak gebruik van een 

stelling/enquête/filmpje/vraag/opdracht etc. Vertel ook meteen de 

“spelregels” van het hot topic college, zoals; wel of geen mogelijkheid om 

vragen te stellen, hoe lang het college gaat duren, opbouw van het college 

etc. Tijdens een goede introductie is de student geconcentreerd aan het 

luisteren en blijft de informatie het beste hangen.   

- Aanleiding hottopic  

- Probleembeschrijving hottopic  

- Doel hottopic  

Kern  - Chronologische structuur aanbieden,  

- praktijkvoorbeelden geven,  

- koppelen aan werkproces/taken/gedrag/competenties.  

- Maak een deel van dit onderdeel interactief; een stelling/ vraag/ 

opdracht/oefening etc inzetten  



Slot  - Korte samenvatting van de presentatie geven 

- Mogelijkheid bieden om vragen te stellen. Deze vragen van te voren 

insturen? Studenten en docenten/medewerkers mogen deze vragen 

stellen.  

- Bruggetje maken naar de praktijkchallenge en deze challenge 

uitleggen. Details van de opdracht worden tijdens de lessen door de 

vakdocenten besproken en uitgereikt.  

  

Challenge 

Opdracht - Een duidelijke introductie van de opdracht, 

- doel en  

- eindresultaat of prijs voor de winnaar(s).  

Tools 

Presentatie  PowerPoint, Prezi etc.  

Extra tools  Tools: Kahoot, mentimeter, poll everywhere, , Youtube,  

Handleiding bij voor Tools toevoegen  

 

  



 

Voorbereiding student - hot topic college 

 

 
 
 

LOGO organisatie   

 

 
 

Hottopic  Omschrijving hottopic  

Organisatie  Welke organisatie/ instelling/ bedrijf is het? En omschrijving van de taken 

Aanleiding hot topic college Wat is de aanleiding voor een hot topic college? Geef duidelijk aan het 

bijwonen van de hot topic college en het maken van de praktijkchallenge 

studieresultaten zal opleveren. 

Voorbereiding  Geef studenten achtergrond informatie doormiddel van theorie, actuele 

artikelen een bekijken van een tv programma etc.  

Evt. huiswerk opdracht Geef studenten een opdracht mee ter voorbereiding voor de hot topic college 

Datum & tijd hot topic college Zorg ervoor dat studenten deze opdracht vóóraf inleveren bij vakdocenten.  

 

  



 

Voorbereiding organisatie hot topic college 

 

 
 
 

LOGO organisatie   

 

 
 

Hottopic  Omschrijving hottopic  

Organisatie  Welke organisatie/ instelling/ bedrijf is het? En omschrijving van de taken 

Aanleiding hot topic college Wat is de aanleiding voor een hot topic college?  

Verwachtingen & doel 

organisatie  

Wat zijn de verwachtingen van de organisatie? Deze verwachtingen zijn 

gekoppeld aan een of meerdere resultaten bv. een 

advies/aanbeveling/stageplekken/ baan. Het doel van deze samenwerking 

vanuit het perspectief van de organisatie? 

Verwachtingen & doel school  Wat zijn de verwachtingen van school? Deze verwachtingen zijn gekoppeld aan 

een of meerdere werkprocessen. Het doel van deze samenwerking vanuit het 

perspectief van school?  

Plan van aanpak / actielijst pvA maken en een actielijst voor beide partijen maken  

Vervolg afspraken  Vervolgafspraken plannen zodat het pva kan worden besproken en 

concretiseren van de hot topic college & praktijkchallenge. Actielijst -> 

resultaten actielijst wordt besproken   

Datum & tijd hot topic college Concept periode hot topic college plannen  

  



 

Praktijkchallenge 

 

 
 
 

LOGO organisatie   

 

 
 

Praktijkchallenge Naam/titel challenge  

Opdrachtgever challenge  Wie is de opdrachtgever  

Projectleider challenge  Wie begeleidt deze challenge  

Aanleiding challenge   

Doel challenge   

Resultaat challenge   

Prijs /beloning challenge   

Kaders / randvoorwaarden  

Gekoppeld aan basiskerntaak 1  Basiskerntaak 1- werkproces 1/2/3/4 

 Kerntaken: B1-K1 Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening  

B1-K1-W1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten  

B1-K1-W2 Verzorgt zakelijke communicatie  

B1-K1-W3 Verwerkt gegevens  

B1-K1-W4 Werkt aan producten/opdrachten binnen 

geldgoederen-informatie-beweging 

 

 

Opdracht   

Activiteiten   

Tijdspad  

Eisen  

Inleverdatum & plaats   

Beoordelingsmodel challenge  Beoordelingsformulier SPL of iets anders 

 

 

  



Hottopics? Voorbeeld: Belastingdienst  
 

Onderwerpen:   
1. kinderopvangtoeslagaffaire / compensatieregeling (Ouders die gedupeerd zijn door de 

kinderopvangtoeslag krijgen 30.000 euro als compensatie voor het leed.) 
 

2. Overtreding privacywetten potentiële fraudeurs ->  (Duizenden belastingmedewerkers konden 
gedurende bijna twintig jaar ongecontroleerd burgers als fraudeverdachten bestempelen en 
persoonsgegevens naar derden doorspelen.) > Minderjarigen op zwarte lijst Belastingdienst 
 

3.  
 

 
 

 


