Voorbeeldvragen voor Open Dagen

Inhoudelijke vragen over de opleiding
1. Waar gaat de opleiding over? Welke vakken krijg je?
2. Wat zijn de toelatingseisen?
3. Welke afstudeerrichtingen (masters) en mogelijkheden voor specialisaties zijn er?
4. Hoe is de verhouding theorie en praktijk op deze opleiding?
5. Welke vakken vinden studenten moeilijk? Waarom is dat?
6. Kan ik studieboeken van het eerste jaar inzien? (Spreken de boeken/inhoud je aan?)
7. Hoeveel uur per week heb je les?
8. Welke werkvormen kent de opleiding? (in groepen werken, alleen, e.d.)
9. Hoe is de verhouding tussen de tijd die je doorbrengt op de opleiding (colleges, werkgroepen) en
de tijd die je spendeert aan zelfstudie?
10. Hoe is de begeleiding van studenten geregeld?
11. Hoe hoog is het uitvalspercentage in het eerste jaar?
12. Kan ik wat tentamenvragen inzien?
13. Hoeveel stage loop je op deze opleiding? In welk jaar begint dit? Wat doe/leer je op een stage?
14. Waar lopen studenten doorgaans stage?
15. Waarin onderscheidt deze onderwijsinstelling zich van andere onderwijsinstellingen?
16. In welke beroepen kun je met deze opleiding terechtkomen?
17. Spreken deze banen mij aan? ( google naar functies die bij de opleiding passen; spreken de taken
je aan? Passen de persoonskenmerken bij jou?)
18. Hoe hoog is het percentage afgestudeerden dat binnen een jaar een relevante baan vindt?
Vragen aan studenten
1. Hoe bevalt de opleiding jou?
2. Over welke vakken ben je enthousiast en waarom? Over welke vakken minder?
3. Hoe is het niveau van de opleiding (in vergelijking met havo, vwo)?
4. Hoeveel contact/lesuren zijn er hoeveel tijd studeer je zelfstandig/thuis?
5. Hoe is de sfeer op deze opleiding?
6. Hoe is de begeleiding op deze opleiding?
7. Hoe is het contact met de docenten?
8. Hoe zijn zaken georganiseerd op deze opleiding (bijv. inschrijving tentamens of informatie over
roosters)?
9. Hoe bevalt het werken in bijv. projectgroepjes of werkgroepen?
10. Hoe bevalt de stad jou?
11. Is het gemakkelijk om een kamer te vinden?
12. Hoe ziet jouw leven als student eruit?
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