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Vragenlijst voor een succesvol 
bezoek aan een open dag 
 
De studie - inhoudelijk 
 
¨ Welke vakken krijg je tijdens het eerste jaar?  
¨ Is de opleiding vooral praktisch of meer theoretisch? 
¨ Wat zijn de stage mogelijkheden? 
¨ Kun je een deel van de opleiding in het buitenland volgen? 
¨ Welke afstudeerrichtingen zijn er? 
¨ Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in 

andere plaatsen? 
 
De studie - praktisch 
 
¨ Hoeveel college-uren of contacturen heb je per week? 
¨ Hoe wordt er lesgegeven (hoorcolleges, practica, werkgroepen, 

werkcolleges)? 
¨ Is het een zelfstandige studie of werk je veel samen? 
¨ Hoe is het contact met de docenten? 
¨ Hoe is de studiebegeleiding geregeld? 
¨ Hoeveel uur per week ben je gemiddeld bezig met de studie? 
¨ Hoeveel studenten zitten er in het eerste jaar? 
¨ Hoeveel studenten vallen uit? Wat zijn de belangrijkste redenen voor 

uitval? 
¨ Op welke manieren wordt er getoetst en hoe vaak? 
¨ Met welke extra kosten moet je rekening houden naast het collegegeld 

(studieboeken, materialen)? 
 
Toelating en inschrijving 
 
¨ Heeft de studie specifieke toelatingseisen (profiel, talen, cijferlijst)? 
¨ Is er een selectie voor de studie? Zo ja, wat moet je daarvoor doen? 
¨ Hoe ziet de studiekeuzecheck eruit? Hoe kan je je daar het beste op 

voorbereiden?  
 
Toekomst / na de studie 
 
¨ Welke doorstroommogelijkheden zijn er na de studie? 
¨ In welke beroepen komen de meeste studenten terecht? 
¨ Wat is het arbeidsperspectief voor deze studie? 
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Pas ik bij de studie? 
 
¨ Welke eigenschappen en kwaliteiten heb je nodig om de studie succesvol 

af te ronden? 
¨ Wanneer moet je de studie echt niet gaan volgen? 
¨ Kan ik proefstuderen en/of een dag meelopen? 
 
Ontspanning en vrije tijd 
 
¨ Is er een studievereniging waar ik me bij aan kan sluiten? 
¨ Welke studentenverenigingen zijn er in deze stad? 
¨ Is er een introductie voor studenten in de stad en voor de opleiding? 
¨ Worden er veel activiteiten georganiseerd voor studenten? 
 
Wonen en werk 
 
¨ Is het moeilijk om een kamer te vinden?  
¨ Wat is de gemiddelde huurprijs voor een kamer? 
¨ Kom je gemakkelijk aan een leuke bijbaan? 
 
Eigen vragen 
 
¨ ………………………………………………………………. 
¨ ………………………………………………………………. 
¨ ………………………………………………………………. 
 
Notities 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Conclusie 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 


