
        ORIENTATIE OP STUDIE EN BEROEP - TOEKOMSTDOSSIER 
 
 
MEELOOPDAG  

   
Maak een verslag met conclusie aan de hand van de hieronder volgende punten. (600 woorden) 
Het verslag is allereerst voor jezelf: een weergave van je eigen ervaringen en bevindingen.  
Laat het verslag aan je decaan lezen in het kader van OSB toekomstdossier /loopbaanoriëntatie. 
Voor het volgen van een meeloopdag/ oriëntatiedag en het maken van een verslag hierover krijg je 8  
studielasturen. 
 
1. Geef een kort verslag (aan de hand van vragenformulier open dagen/informatiedagen).Verwerk 

vervolgens onderstaande vragen in de rest van je verslag (600 woorden) 
 
2. Heb jij een duidelijker beeld van de bezochte opleiding gekregen ? 

Zo ja, wat is duidelijker geworden? 
Sluit dit beeld aan bij je verwachtingen ? 
 

3. Heb je een duidelijker beeld van het beroep/werkveld gekregen  
Zo ja, wat is duidelijker geworden? 

      Sluit dit beeld aan bij je verwachtingen ? 
 
4. Heeft deze meeloopdag jouw besluit versterkt om deze opleiding te gaan volgen ?  

Heb je voor jezelf nieuwe argumenten om wel voor deze opleiding (en beroep/functie)  
te gaan kiezen? 
Noem deze argumenten. 

 
4.  Heb je naar aanleiding van deze meeloopdag juist meer twijfels gekregen over het          
     eventueel gaan volgen van deze opleiding ?    
     Zo ja, noem deze twijfels        

Heb je ook voor jezelf argumenten die ervoor pleiten deze opleiding niet te kiezen?   
Zo ja, schrijf ze hieronder op. 

      
5. Heeft de meeloopdag jou meer zicht op je geschiktheid voor deze opleiding gegeven? 
      Heb je een duidelijker beeld van je kwaliteiten en mogelijkheden in het kader van  

deze opleiding (beroep) ? 
Zo ja, wat is duidelijker geworden 
 

6. Hoe schat je bij jezelf de mogelijkheden in om op HBO-niveau te gaan studeren? 
      Voorzie je ook eventuele problemen en/of beperkingen? 
       Welke problemen/beperkingen ? 
 
7.  Wat zijn voor jou de belangrijkste ervaringen (ontdekkingen) die je hebt opgedaan naar         
     aanleiding van deze meeloopdag ? Dus jouw ervaringen met de oriëntatie op je 
     vervolgstudie en beroep ! 
 
8. Geef in het kort je mening/waardering voor de meeloopdag. 

a. de algemene organisatie: 
b. de opbouw van het dagprogramma: 
c. de inhoud, kwaliteit en duidelijkheid van de ontvangen informatie 
d. het niveau van de programma’s (concreet, abstract, aansluitend, verhelderend) 
e. de mate van actieve betrokkenheid van jou zelf bij de programma’s 
f.    kwaliteit van verzorging, opvang en begeleiding 
 

 
LAAT HET VERSLAG IN HET KADER VAN ORIENTATIE OP STUDIE EN     
BEROEP / LOOPBAANORIENTATIE AAN JE DECAAN LEZEN EN AFTEKENEN! 
BEWAAR HET VERVOLGENS  IN JE TOEKOMSTDOSSIER ! 


