Houvast voor het schrijven van een verslag voor het Toekomstdossier
(tussen de 600 en 750 woorden)
(gebruik bij: oud-lln.avond, Studievoorlichting nov. HZ, open dag)
Het verslag moet de volgende onderdelen bevatten:
1. Titel (bijv. “studie-informatie-avond door oud-lln”). Ook datum vermelden!
2. De aanleiding
Vaak zal dit een opdracht voor OSB zijn, met name voor het Toekomstdossier.
Vermeld bij dit onderdeel wanneer je deze uitgevoerd hebt.
3. De doelstelling
Zoals de naam al zegt: Oriëntatie op Studie en Beroep d.w.z. dat veel activiteiten erop
gericht zijn je goed voor te bereiden op de studiekeuze en het daarmee
samenhangende beroep.
4. Methode
De manier waarop je je kennis en inzicht vergroot zal variëren. Je zult mensen
moeten interviewen, open dagen en meeloopdagen bezoeken, de Studiebeurs in
Utrecht benutten, een bedrijfsbezoek doen, etc.
Vertel bij dit onderdeel zo concreet mogelijk wat je gedaan hebt: welke open dag van
welke opleiding je bezocht hebt, wie je gesproken hebt hoe je je informatie verzameld
hebt (interview, brochure) etc.
5. Weergave van resultaat (ongeveer 500 woorden)
Vertel zo concreet en gestructureerd mogelijk welke (inhoudelijke) informatie je
verzameld hebt. (gebruik hierbij items, die gegeven zijn op formulier “Open
dag”
en “meeloopdag”)
Bij het maken van een verslag over oud-lln.avond en studievoorlichting HZ en/of
een bezochte open dag betekent dit dat er hier minstens over 2 opleidingen
informatie komt.
Voor het gemaakte verslag geldt: Minstens een totaal van 500 woorden over de
inhoud van 2 á 3 opleidingen samen, gevolgd door één aparte conclusie (zie 6) en
een vooruitblik (zie 7).
6. Conclusie/evaluatie
In dit onderdeel geef je weer wat voor jou de waarde geweest is van de beschreven
Opleidingen. Hebben die ertoe geleid dat je nog meer zou willen weten over de
studie/het beroep, of is jou misschien wel duidelijk geworden dat die studie of dat beroep juist
niets voor jou is. Het spreekt vanzelf dat je zo overtuigend mogelijk beargumenteert.
7. Korte vooruitblik
Hoe ga je je nu verder oriënteren? Bijvoorbeeld (nog) open
dagen/meeloopdagen van de bezochte studierichtingen bezoeken en/of juist andere
richtingen onderzoeken?
8. Berg het verslag op in je Toekomstdossier (vooraan, achter je aftekenlijst) en lever het in bij
de decaan.

