Een studie kiezen: Verken jezelf – Verken jouw mogelijkheden – Kom in actie
OPDRACHT: WAT WIL IK WETEN?

Als je deelneemt aan een voorlichting komt er veel informatie op je af. Om te voorkomen dat je
overspoeld wordt met informatie en je door de bomen het bos niet meer ziet, is het belangrijk om te
bedenken over welk interessegebied of welke opleiding jij meer wil weten en wat jij daarover wil
weten. Wat wil je vragen op een open dag?
Wat wil ik weten? Wat vind ik belangrijk bij het kiezen van een vervolgopleiding?
Schrijf je vragen (en antwoorden) op en houd ze bij de hand als je een opleiding bezoekt.
VRAGEN

ANTWOORDEN

Op de volgende pagina vind je ter inspiratie voorbeelden van onderwerpen en vragen die voor jou
belangrijk kunnen zijn. Het kan je helpen hier met anderen uit je directe omgeving over te praten.

Onderwerpen waar jij wellicht meer over wil weten om je keuze te kunnen maken:
ONDERWERP
VOORBEELDVRAGEN
Persoonskenmerken
* Welke eigenschappen kun je in deze opleiding goed gebruiken?
* Over welke interesses moet je beschikken om deze opleiding
met plezier te kunnen volgen?
Vakken

* Welke vakken krijg je en wat houden ze in?
* Welke vakken vinden studenten moeilijk en waarom?

Mogelijkheden

* Welke richtingen of specialisaties heeft de opleiding?

Lessen

* Hoe ziet een lesdag of een lesweek eruit?
* Hoeveel lesuren heb je per week?
* Wat is de verhouding tussen:
- praktijk- en theorielessen
- samenwerken (projecten?) en individueel werken?
* Hoe wordt er les gegeven? Welke lesvormen worden gebruikt?
* Is veel lesmateriaal in het Nederlands of in het Engels?
* Is er aanwezigheidsplicht?

Grootte groepen/opleiding

* Hoeveel eerstejaars zijn er?
* Met hoeveel studenten zit je in de klas?
* Kun je bij vrienden in de klas komen?

Stagemogelijkheden

* Wat zijn de stagemogelijkheden? Waar lopen studenten stage?
* Moet je je stage zelf regelen of wordt dat geregeld?
* Kun je in het buitenland stage lopen?

Toelatingseisen

* Welke toelatingseisen heeft de opleiding?
* Wat kun je doen als je daar niet aan voldoet?

Sfeer

* Wat zeggen studenten en docenten over de sfeer?

Locatie & Faciliteiten

* Waar staat het gebouw, hoe zoet het eruit en hoe voelt het?
* Zijn er plekken om op school te studeren of samen te werken?
* Is er een bibliotheek/restaurant/sportmogelijkheid in de buurt?

Mening van studenten

* Wat zijn de plus- en de minpunten van de opleiding?

Mogelijkheden na de studie

* Welke mogelijkheden zijn er om door te studeren?
* In wat voor beroepen komen studenten terecht?
* Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt?
* Hoeveel ga je ongeveer verdienen?

Combinatie werk en studie

* Is de opleiding te combineren met een bijbaan?

Reizen
Wonen
Studievereniging
Steun in de rug

* Is de opleiding goed bereikbaar met OV?
* Kun je op kamers in de buurt van de opleiding?
* Is er een (studie)vereniging en wat organiseren zij zoal?
* Wat kun je doen als je hulp of begeleiding nodig hebt?

