Voorbeeldvragen voor op de open dag
Om een algemeen beeld te krijgen van de opleiding
-

Wat ga je leren tijdens de opleiding?
Wat kun je worden met deze opleiding?
Bij welk middelbare schoolvak sluit deze opleiding het meest aan?

Om een beeld te krijgen van de opbouw van de opleiding
-

Wat voor vakken krijg je in het eerste jaar?
Kan ik studieboeken van het eerste jaar bekijken?
Hoe ziet een studiedag er uit?
Hoeveel uur heb je gemiddeld les per week? (college-uren/ contacturen per week)
Krijg je veel hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges?
Zijn er veel tentamens of moet je juist veel opdrachten maken?
Welke (afstudeer)richtingen zijn er binnen deze opleiding? (majors/ specialisaties)

Wat krijg je aan begeleiding, hoe is het contact met klasgenoten
-

Hoeveel studenten zitten er in het eerste jaar?
Hoe groot zijn de groepen?
Heb je veel contact met je klasgenoten?
Heb je veel contact met docenten?
Hoe wordt je begeleid bij de start van je opleiding?
Is er een introductieperiode/kamp en hoe gaat dat?

Stages en banen
-

Ga je ook op stage?
Wat zijn voorbeelden van stages?
Is het gemakkelijk om een baan te vinden?
In welke beroepen komen de meeste studenten terecht?
Kun je na deze opleiding ook doorstuderen? En zo ja bij welke opleiding?

Om je keuze te maken
-

Waarin is deze school anders dan anderen?
Wat is er speciaal aan deze opleiding? Waarom zou je hiervoor kiezen?
Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in andere plaatsen?

Waarom in deze stad
-

Zijn er veel studenten in deze stad?
Wonen er veel studenten op kamers of juist thuis?
Wordt er veel aangeboden voor studenten in deze stad? (sport, cultuur,
studentenverenigingen)

Voordat je je aanmeldt
-

Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding? Kan ik met mijn opleiding, profiel en
keuzevakken deze opleiding doen?
Hoe duur is het om deze opleiding te doen? Wat zijn kosten voor boeken, stages, excursies?
Is er ook een loting? Of specifieke eis om toegelaten te worden?
Wordt er ook een studiekeuzecheck gedaan? Wat houdt dit in?

Om nog meer beeld te krijgen
-

Is er ook een meeloopdag of proefstudeerdag waaraan ik kan meedoen?
Waar kun je terecht voor hulp bij je studiekeuze?

Studeren met ondersteuning
Voor studenten met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of een fysieke beperking is er vaak extra
ondersteuning mogelijk. Vraag hiervoor naar een decaan, hij/zij kan jou meer vertellen over de
mogelijkheden.

