Slimme vragen tijdens een open dag
Als je nieuwsgierig bent naar een nieuwe opleiding, wil je daar natuurlijk zo veel
mogelijk over weten. Het is daarom slim om goed voorbereid open dagen te gaan
bezoeken. Bedenk wel van te voren wat je wil gaan vragen aan docenten en
leerlingen. Probeer tijdens de open dag vooral leerlingen te spreken die de
opleiding volgen. Maar als je nog niet zo veel open dagen hebt bezocht, weet je
misschien niet zo goed waar je op moet letten. Hieronder staan een aantal
voorbeeldvragen die je op weg helpen bij het bezoeken van open dagen.
Dan weet je zeker dat je niks vergeten bent.

VOORBEELDVRAGEN

Wat houdt de opleiding precies in ?
Wat zijn de instroomeisen qua vooropleiding/profiel ?
Hoe word ik in het eerste leerjaar begeleid?
Hoe is de verhouding tussen theorie en praktijk ?
Hoeveel lesuren heb je per week ?
Werk je veel samen ?
Hoe groot zijn de groepen ?
Hoe verloopt het contact met de docenten ?
Hoeveel uur per week moet je gemiddeld aan je huiswerk besteden ?
Hoeveel stage loop je op deze opleiding ? In welk jaar begint dit ?
Moet je zelf een stageplaats zoeken ? Is dat makkelijk/moeilijk ?
Waar lopen leerlingen doorgaans stage ?
Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in de klas ?
Hoeveel leerlingen vallen uit ? Stoppen ze omdat de opleiding
te zwaar is of om andere redenen ?
Zijn er bepaalde “struikelvakken” die lastig zijn ?
Kan ik studieboeken van het eerste jaar inzien ? (spreken de boeken/inhoud je
aan ?)
Wordt er extra begeleiding vanuit school aangeboden ?
Zo ja, voor welke vakken ?
Hoe wordt er getoetst ?
In welke vervolgopleidingen en/of beroepen komen de meeste leerlingen terecht
die een diploma hebben behaald ?
Zijn er mogelijkheden voor proefstuderen ?

