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• Hoe stimuleert de opleiding het contact met 
medestudenten?

• Welke rol heeft de studievereniging in de 
opleiding bij het opdoen van contacten?

• Hoe verloopt het contact met docenten?
• Hoe ziet de introductieperiode eruit?
• Hoe word je bij de start van je opleiding 

begeleid? 
• Welke mogelijkheden zijn er voor bijles of extra 

ondersteuning?

Stage
• In welk studiejaar ga je op stage?
• Wat zijn voorbeelden van stages?
• Hoe gemakkelijk is het om een stageplek te 

vinden?
• Wat zijn de mogelijkheden om in het buitenland 

stage te lopen?
• Hoe groot is de kans op een baan bij je stage

plek?

Banen
• In welke beroepen komen de meeste studenten 

terecht?
• Hoe gemakkelijk is het om een baan te vinden 

met deze opleiding?
• Hoe groot is het percentage afgestudeerden dat 

binnen een jaar na afstuderen een baan vindt?

Deze opleiding aan deze hogeschool
• Waarin is deze hogeschool anders dan andere 

hogescholen?
• Waarin verschilt deze opleiding van dezelfde 

opleiding aan andere hogescholen?
• Hoe is de sfeer op deze hogeschool?
• Hoe is de sfeer op deze opleiding?
• Welk percentage studenten stopt in het eerste 

jaar bij deze opleiding? En waarom stoppen deze 
studenten?

• Waar moet je goed in zijn om deze opleiding te 
halen?

• Is er een studievereniging aan deze opleiding 
verbonden?

• Welke activiteiten organiseert de studie
vereniging voor eerstejaars?

Stad van deze hogeschool
• Zijn er veel studenten in deze stad?
• Wonen er veel studenten op kamers of juist thuis?

Als je je voorbereidt op een open dag of meeloop
dag is het handig om te bedenken op welke vragen 
jij graag antwoord wilt. Onderstaande lijst met 
voorbeeldvragen kan je daarbij helpen.

Algemeen beeld opleiding
• Wat houdt de opleiding in?
• Wat kun je worden met deze opleiding?
• Op welk(e) schoolvak(ken) sluit deze opleiding 

het meeste aan?
• In welke vakken moet je goed zijn voor deze 

opleiding?
• Zijn alle lessen in het Nederlands?

Inhoud van de opleiding
• Hoe ziet het programma van deze opleiding er 

in grote lijnen uit?
• Welke vakken krijg je in het eerste jaar?
• Wat zijn leuke en/of moeilijke vakken in het 

eerste jaar?
• Waar kan ik studieboeken van het eerste jaar 

bekijken?
• Waar kan ik opdrachten en uitwerkingen 

bekijken? 
• Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
• Hoeveel college of contacturen zijn er per 

week? Hoeveel van deze uren zijn online?
• Wat is de verhouding tussen hoorcolleges, 

werkcolleges, practica en werkgroepen?
• Hoeveel uur moet je gemiddeld per week (zelf) 

studeren?
• Hoe ziet een gemiddelde studiedag eruit?
• Hoe ziet een gemiddelde studieweek eruit?
• Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens 

of moet je juist veel opdrachten maken?
• Wat houdt het bindend studieadvies bij deze 

opleiding in?
• Welke (afstudeer)richtingen zijn er?
• Welke keuzemogelijkheden heb je binnen deze 

opleiding?
• Welke kwaliteiten en vaardigheden zijn 

belangrijk voor de opleiding?
• Hoeveel studenten studeren na deze opleiding 

door? Worden zij daarop voorbereid?

Contact met medestudenten en docenten èn 
begeleiding
• Hoeveel studenten zitten er in het eerste jaar?
• Hoe groot zijn de groepen/klassen?
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• Zijn er ook cursussen die je kunt volgen om 
specifieke kennis voor de start van de opleiding 
bij te spijkeren?

Hulp bij studiekeuze
• Aan welke andere activiteiten dan een open 

dag/meeloopdag/proefstudeerdag kun je deel
nemen om een goede studiekeuze te maken?

• Waar kun je (online) terecht voor hulp bij je 
studiekeuze?

Studeren met ondersteuning
• Welke mogelijkheden biedt deze hogeschool/

deze opleiding als je extra ondersteuning nodig 
hebt vanwege omstandigheden van psychische, 
lichamelijke of persoonlijke aard? 

• Hoe is het om in deze stad te studeren?
• Wat is het aanbod voor studenten in deze stad? 

Denk aan sportfaciliteiten, studie verenigingen, 
culturele activiteiten en huisvesting.

Aanmelding 
• Hoe meld je je aan voor deze opleiding?
• Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?
• Zijn er nog aanvullende eisen bij deze opleiding?
• Is het een numerus-fixusopleiding? Zo ja, hoe 

ziet de selectieprocedure eruit?
• Wat houdt de studiekeuzecheck bij deze 

opleiding in?
• Wat zijn naast het collegegeld de kosten voor 

deze opleiding? 


