
   

 ORIENTATIE OP STUDIE EN BEROEP - TOEKOMSTDOSSIER  

 

OPEN DAGEN-INFORMATIEDAGEN    
 

Hieronder vind je een aantal vragen, waarvan je de antwoorden als kapstok zou kunnen gebruiken bij het 

maken van een verslag (d.w.z. niet vraag-antwoord, maar datgene wat je over een studierichting gehoord 

hebt omzetten in een verhaal) 

Eindig het verslag met het aangeven wat deze studierichting voor jou betekent: wat spreekt je wel of 

niet aan en waarom (dit antwoord omvat meer dan: ik vind het wel of niet leuk!) 

(Grootte van verslag: 300 woorden) 

 

STUDIE 

 Wat zijn de moeilijke vakken in het eerste jaar? 

 Waar moet je goed in zijn? 

 Zijn er inhaalprogramma´s/bijspijkercursussen voorzien in het 1e jaar? Zoja, welke? 

 Op welke manieren krijg je les? 

 Moet je alles volgen?  

 Welke vakken moet ik op deze opleiding volgen? 

 Welke vakken mag ik 'vrij kiezen' als onderdeel van mijn studie? 

 Hoeveel tijd kost deze studie ongeveer per week? 

 Hou ik tijd over voor een bijbaantje? 

 Kan ik leren en werken combineren? (duaal traject) 

 Kun je twee studies tegelijk doen? 

 Zijn er mogelijkheden om binnen de studie te specialiseren/differentiëren?  

 Zo ja, in welk jaar moet je een studierichting/specialisatie  kiezen? 

 Hoe is de aansluiting van Havo naar deze HBO-opleiding? Hoe zijn de resultaten van  

      ex-havo-leerlingen in deze HBO-opleiding? (hoeveel %  haalt de propedeuse in 1 jaar; 

      in 2 jaar? hoeveel leerlingen verlaten na 1 of 2 jaar zonder succes de opleiding. 

 Wat is het verschil tussen deze opleiding en een verwante opleiding elders? 

 Wat is het verschil tussen deze opleiding en een gelijknamige opleiding elders? 

 In welk(e) studieja(a)r(en) kun je van programma veranderen? 

 Is de propedeuse algemeen, of zijn er keuzemogelijkheden?Zo ja, welke ? 

 Kun je na het eerste jaar doorstromen naar andere opleidingen? 

      Zo ja, naar welke? 

 
TOELATINGSEISEN 

 Welke vakken moet je in je profiel gehad hebben? 

 Wordt er geloot? 

 Wordt er geselecteerd? Zijn daar kosten aan verbonden? 

 Heb ik de juiste vakken (profiel) voor deze opleiding? 

 Zijn er andere bijzondere toelatingseisen? Zoja, welke? 

 Kan ik vrijstellingen krijgen, zo ja, welke? 

 Zijn er mogelijkheden voor meeloopdagen en/of proefstuderen? 

 
ORGANISATIE LESSEN - GROEPEN - BEGELEIDING: 

 Uit hoeveel studenten bestaan de groepen? 

 Worden ex-Havo leerlingen in 1 groep geplaatst? 

 Hoeveel les/college krijg je hier per week? 

 Hoe is de verhouding hoorcolleges/werkcolleges/practica? 

 Hoeveel studenten bezoeken gemiddeld de hoorcolleges? 

 Hoe ziet een studiedag er uit? 

 Wordt de student intensief begeleid of moet hij veel zelf uitzoeken? 

 Hoe intensief is de studiebegeleiding in het eerste jaar? Waaruit bestaat deze? 

 Is het onderwijs klassikaal, met een vertellende docent, of   anders?  



   

 Is er hulp bij studieproblemen?  

      Zo ja, waaruit bestaat die hulp? 

 Zijn er bijzondere programma's voor studenten die meer willen en kunnen? Zo ja, in     

      welk(e)ja(a)r(en). 

      Noem een paar voorbeelden. 

 Hoeveel uur per week moet besteed worden aan zelfstudie? 

 Wat wordt er aan gemiddelde wekelijkse studietijd (colleges  +   zelfstudie) opgegeven? 

 
TENTAMENS 

 Hoe worden de tentamens afgenomen? 

 Hoe vaak mag je een tentamen overdoen? 

 Moet je bepaalde tentamens hebben gehaald om aan bepaalde vakken  te mogen meedoen? 

 Zijn de practicumruimtes goed geoutilleerd? 

 Hoeveel computers zijn hier per student? 

 Is er een goede opleidingsmediatheek in de buurt? 

 
STAGE: 

 Zorgt de instelling zelf voor binnen- en/of buitenlandse contacten  met het oog op het krijgen   van  een 

stageplaats voor eigen studenten? Zo ja, op welke manier? 

 Biedt de studie internationale uitwisselingsprogramma's aan? 

      Zo ja, welke? 

 
WERKGELEGENHEID: 

 Wat voor soort beroepen staan open na deze studie? 

 Is er veel vraag naar afgestudeerden van deze studie? 

 Hoeveel procent van de afgestudeerden vindt binnen een jaar een  baan? 

 In hoeveel procent van de gevallen sluit die baan aan op de  opleiding? 

 Wat zijn de werkgelegenheidsperspectieven over vier, vijf jaar? 

 
ALGEMEEN: 

  Hoe is de bereikbaarheid van de school? 

  Wat wordt er zoal voor studenten georganiseerd op het gebied van ontspanning? 

 Welke faciliteiten (bijv. internet, bibliotheek) kan ik gebruiken? 

 Welke bijbaantjes hebben studenten? 
 

ALGEMEEN OPEN DAG: 

 Krijg je op deze dag alles te zien? 

 Nemen de docenten tijd voor je als je hen wat vraagt? 

 Zijn de antwoorden duidelijk? 

 Krijg je de gelegenheid om met studenten te praten? 

 Spreken docenten elkaar tegen? 

 Spreken studenten elkaar tegen? 

 Spreken docenten en studenten elkaar tegen? 

 Hoe is het studentenverenigingsleven? 

 Hoe moeilijk is het om aan een kamer te komen? Hoe hoog is de huur?Kun jej  

      een tip geven  hoe ik aan kamers kan komen in deze studieplaats? 
 

UITWERKING VERSLAG VOOR OSB-TOEKOMSTDOSSIER: 

 Maak een verslag over de open dag, waarin je ingaat op bovenstaande vragen 

 Geef vervolgens je persoonlijke mening over  deze open dag. Wat heb je eraan  gehad? 

 Wat betekent de informatie die je gekregen hebt voor jou: Past het bij het beeld, dat je had bij deze 

studie? Heb je een idee of deze studie bij jou past (qua belangstelling en capaciteiten) 

 Wat zijn je vervolgstappen in het verder oriënteren op studie en beroep? 

 Lever het getypte verslag, samen met je OSB-toekomstdossier-formulier in bij de decaan. 
 
 N.B. Bewaar dit vragenformulier in je toekomstdossier, evenals het door de decaan   

         goedgekeurde  verslag! 


