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Wat wil je tijdens een open dag horen en zien?
Probeer tijdens een open dag vooral studenten te spreken die de opleiding volgen.
Wat spreekt hen aan in de opleiding en wat niet.
	 
Bedenk ook wat jou aanspreekt in hun verhaal en wat niet.
	 
Probeer te weten te komen of er veel studenten kiezen voor deze studie of dat het
om een kleinere groep gaat die ervoor kiest. Dit maakt het verschil tussen ‘serieuze starters’ of ‘ik wist niet wat ik zou kiezen- starters’. De groep die echt gekozen
heeft voor deze studie, is erg gemotiveerd en dat kan jou positief beïnvloeden.	 
Bedenk dan ook of jij in een grote groep wilt zitten of liever in een kleinere. En of
je dit kunt beïnvloeden. Als dat niet zo is, bereid je dan voor op wat er van je gevraagd wordt op dit punt. 	 
Vraag of er specifieke toelatingseisen zijn en probeer er achter te komen hoe de
aanmelding werkt.	 
Leg contact met docenten of decanen en vraag hoe het mentoraat/studiesecretariaat werkt. Hoe is begeleiding geregeld en hoe werkt dit in de praktijk uit?
Heeft de mentor ook daadwerkelijk tijd voor je?
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Handige vragen voor een open dag
zijn:

Antwoorden bij de vragen

Wat houdt de opleiding precies in?
Hoeveel college-uren of contacturen heb je
per week?
Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen
of werkcolleges?
Werk je veel samen?
Hoe groot zijn de groepen?
Hoe is het contact met de docenten?
Hoeveel uur per week moet je gemiddeld
studeren? (naast de colleges)
Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar?
Hoeveel studenten vallen uit? Waarom?
Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’?
Zijn er tips om die vakken wel te halen?

Denk ook aan:
Indruk van de school / universiteit
Indruk van de studiebelasting
Indruk van de organisatie / structurering van
de opleiding
Indruk van de stad
Indruk van type mens op deze opleiding
Reisafstand / op kamers wonen
Algemene indruk
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